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. DD. DADES GENERALS
. DD 1 Identificació i objecte del projecte
. Títol del projecte
Projecte tècnic d’una reforma per l’habilitació d’un espai per a dues sales i un laboratori a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

. Objecte de l’encàrrec
L’encàrrec té per objectiu el desenvolupament del projecte tècnic per a reformar un espai de la
planta soterrani 1 de l’ETSEIB UPC a nivell de tancaments, acabats i instal∙lacions, sense afectació
de l’estructura.

. Situació
Avinguda Diagonal 647. Barcelona (08028)
Referència cadastral: 6020701DF2862A0001WZ

. DD 2 Agents del projecte
. Promotors
Universitat Politècnica de Catalunya, amb CIF Q0818003F, amb seu al carrer Jordi Girona núm 31 de
Barcelona (08034)

. Projectista
Ignasi Martí i Mas , arquitecte col∙legiat núm 37.598‐5. Carrer Dolors Masferrer i Bosch 26, 4t 3a,
08028 Barcelona. Tel 619 606 365, email: ignasi.marti@coac.net

. Contractista
A determinar

. DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
No s’aporten documents complementaris
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. MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
. MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
L’espai on se situa l’obra que es descriu en aquest projecte forma part del que havia de ser un nou
edifici d’ampliació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Catalunya per la part Nord
Oest. Aquest edifici va ser executat parcialment i actualment només hi ha construïda la planta
soterrani. La planta baixa, que queda a la cota del carrer, està provisionalment tractada com una
coberta plana on emergeixen els trams inicials dels pilars de l’estructura de l’edifici.
La planta soterrani, bona part de la qual encara resta sense distribució ni acabats, s’ha anat ocupant
i condicionant per diferents usos, i en aquest projecte es descriuen els treballs per habilitar un espai
d’uns 140 m2 on s’hi distribuiran quatre sales, que se situarà a continuació dels ja existents, i que en
mantindrà els criteris constructius, estètics i d’instal∙lacions.
L’emplaçament de l’obra forma part del conjunt de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Catalunya, projectat per l’arquitecte Robert Terradas, construït l’any 1964 i ampliat en diverses
fases posteriors.
El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i
disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.

. MD 2 Descripció del projecte
. 2.1 Descripció general de l’edifici.
El conjunt de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Catalunya té, segons fonts
publicades per la mateixa entitat, 47.000 m2 edificats i està format per un edifici principal de planta
baixa i deu plantes, i altres edificis annexos de menor alçada que defineixen els fronts de façana de
l’illa que conformen els carrers Pau Gargallo, Pascual i Vila, Adolf Florensa i l’Avinguda Diagonal.
Al quadrant Nord Oest d’aquesta illa s’hi va iniciar fa uns anys una obra d’ampliació de l’ETSEIB que
va quedar aturada, i de la qual només es va executar el nivell soterrani. És en aquesta planta on hi
ha previstes les actuacions descrites en aquest projecte.

. 2.2 Descripció de les obres incloent‐hi el mitjans auxiliars
Les obres que es plantegen preveuen fer el tancament d’un recinte de 140m2 construïts, que
actualment forma part dels espais sense ús de la planta soterrani de l’ETSEIB, i la distribució en el
seu interior de dues sales, un laboratori i un espai de trobada. L’accés en aquests nous espais es
farà per un passadís ja acabat, i que actualment dóna servei a altres recintes de característiques
semblants. Els tancaments i acabats es faran mantenint el criteri dels despatxos i laboratoris ja
existents. És a dir, paraments divisoris de doble placa de cartró‐guix ignífug de 15 mm de gruix amb
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aïllament interior de llana mineral, tancaments fixos i practicables de DM acabat esmaltat amb
subestructures interiors de fusta de pi, i envidraments laminats. El paviment serà de terratzo de
color gris (existeix un estoc suficient al propi local). El cel‐ras serà totalment registrable, amb placa
acústica de fibres minerals de 60x60 mm, amb guies vistes suspeses del sostre, i integrarà les
lluminàries i els elements de les instal∙lacions de climatització, prevenció d’incendis, xarxa,
megafonia...
Es preveu habilitar un accés provisional a la planta soterrani a través del pati obert a la façana de
l'Avinguda Diagonal (banda Nord‐Oest), i la instal∙lació també provisional d’una tanca metàl∙lica
separadora i delimitadora de l'àmbit de l'obra amb una lona contínua protectora.

. 2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació
. 2.3.1 Descripció i identificació
Les actuacions previstes se centren en un àmbit de la planta soterrani 1 d’un dels edificis del
conjunt de l’ETSEIB de la UPC. Tal com s’indica a la documentació gràfica aportada en aquest
projecte es preveu ocupar un espai de 140 m2 construïts d’aquesta planta, bona part de la qual
resta encara sense distribuir i sense ús. Per a realitzar l’obra, i de cara a tenir el mínim d’incidència i
afectació a l’activitat de l’ETSEIB, es preveu fer el trànsit d’operaris, de materials i eines per fer
l’obra a través d’un pati obert per la part de l’Avinguda Diagonal, que té un accés directe des del
carrer fàcil d’habilitar.

. 2.3.2Superfície d’actuació
1. Sala 1

24,6 m2

2. Sala 2

21,8 m2

3. Meeting Point

40,0 m2

4. Laboratori

44,12 m2

Superfície útil total

130,50 m2

Superfície construïda total

140,0 m2

. 2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental
D’acord amb l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració
ambiental de Barcelona (OMAIIAA), l’activitat que es preveu pels nous espais resultants de la
intervenció és de Centre Docent amb una ocupació entre 10 i 100 persones, la qual cosa l’inclou en
el grup d’Activitats sotmeses a Certificació Tècnica i Comunicació Prèvia, Annex III.2. Codi 12.48/1.
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. MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
Els usos dels espais resultants una vegada realitzades les actuacions, sales de reunions, espai de
trobada, administració i laboratori, fan necessari que a nivell de projecte calgui definir i justificar els
següents documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació, així com el Reglament d’Instal∙lacions
Tèrmiques en Edificis:
. SI. Seguretat en cas d’incendi.
. SUA. Seguretat d’utilització i accessibilitat.
. HE. Estalvi d’Energia.
. RITE.
Aquests Documents Bàsics seran justificats en els capítols que els correspon en aquesta memòria i a
la memòria d’instal∙lacions, en alguns casos integrades en el propi capítol i en altres en fitxes
justificatives.

. MD 4 Descripció dels sistemes que componen l’edifici (obra)
. Genèrics
Sistemes que componen la reforma:

.Tancaments i divisòries: Seguint els criteris constructius dels espais ja acabats que precedeixen els
que es realitzaran en aquesta obra, els tancaments fixos que definiran la distribució de l’interior
seran envans de placa de guix laminat ignífug, formats per una estructura interior de perfil de
planxa d’acer galvanitzat de 90 mm d’amplada i dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix
cadascuna i a banda i banda, de manera que el gruix total del conjunt serà de 150 mm. L’alçada del
local i, per tant de l’envà, exigeix perfileria de 90 mm i elements de trava a 45º a les parts superiors
de l’envà, per damunt del fals sostre.
La part que separarà els nous espais del forat de l’ascensor serà de tancament de paret d’obra de
maó calat tipus gero, i s’extradossarà amb placa de guix laminat de les mateixes característiques
que els envans.
Tots els paraments divisoris verticals de guix laminat estaran acabats pintats amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

. Tancaments i divisòries practicables: Seguint també els criteris constructius dels espais ja acabats
que precedeixen els que es realitzaran en aquesta obra, els tancaments practicables seran de fusta i
DM pintats esmaltats i amb envidraments laminats. Per les fulles batents es preveu una estructura
interior de fusta de pi i un emplafonat a banda i banda de DM. Els premarcs i bastiments també
seran de fusta de pi i els entapetats de DM. Tant a la definició de les partides i estat d’amidaments
com a les llegendes del plànols de tancaments i de detall de tancaments hi ha definides de manera
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precisa el tipus de ferratges i accessoris requerits. Els mòduls de vidre fix que en la majoria de casos
acompanyen les fulles batents també es resoldran amb el mateix criteri constructiu: premarcs i
bastiments de fusta de pi i entapetats de DM.
Tots els elements que quedin vistos en els conjunts dels tancaments estaran acabats pintats amb
pintura d’esmalt sintètic amb una capa de protector químic insecticida‐fungicida, una segelladora i
dues d'acabat, aplicat amb corró amb acabat llis.

. Aïllaments: Tenint en compte que el sostre de la planta soterrani on es troben els espais de
l’actuació té, provisionalment, l’acabat d’una coberta, i, molt probablement per aquesta
provisionalitat, no té aïllament tèrmic, es fixarà mecànicament a la cara inferior de la llosa del
sostre un aïllament de placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix. També es preveu la
col∙locació de panells de llana de roca a l’interior de les cambres dels envans i extradossats de guix
laminat. En el cas dels envans, el panell d’aïllament serà de 90 mm de gruix, i en el cas dels
extradossats serà de 45 mm de gruix.
A nivell de paviment també es preveu la col∙locació d’una làmina aïllament tèrmic reflexiu
multicapa especial per terres que separen d’un espai no habitable, com seria el cas de la planta
soterrani 2.

. Sostre: Tant per la gran alçada del local (4,20m) com per habilitar espai per a les instal∙lacions es
fa necessari disposar d’un cel‐ras registrable per a tots els nos espais. Seguint el criteri de donar
continuïtat a les solucions constructives d’espais semblants ja executats anteriorment en aquesta
mateixa planta, es farà un cel‐ras registrable de plaques de fibres minerals de 60x60 cms amb guies
d’alumini suspeses i vistes, on s’hi integraran els elements d’il∙luminació, climatització...
. Paviment: Donant continuïtat al paviment de terratzo dels espais ja ocupats d’aquesta planta, i
fent ús del material d’estoc existent es pavimentarà amb les mateixes peces de terratzo gris de
40x40 cms, damunt d’una làmina d’aïllament tèrmic i de la capa de morter de fixació i
regularització. El nou paviment es rebaixarà polirà i abrillantarà a l’obra.
. Instal∙lacions: Als plànols i la memòria específics de la part d’instal∙lacions es detalla com es
vinculen a les escomeses i quadres de comandament existents les noves instal∙lacions d’electricitat,
il∙luminació, clima, megafonia, xarxa de veu i dades, detecció de fums...
També a nivell de xarxa de sanejament es preveu la connexió de desguassos de les màquines
interiors de la instal∙lació de climatització.
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. MN. NORMATIVA APLICABLE
El projecte tècnic tindrà en compte el Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE:
24/3/71):
"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", que estableix que en la
memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació s’ha
de fer constar expressament l'observança de les “normas de la presidencia del gobierno i les del
ministerio de la vivienda” sobre la construcció vigents.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars del projecte tècnic 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. 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.
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Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
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Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat 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)
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
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’empresonament”
SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA‐9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
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CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE‐0 Limitació del consum energètic
HE‐1 Limitació de la demanda energètica
HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques
HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació
HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’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
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RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienico sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal∙lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal∙lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
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Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal∙lacions d’il∙luminació
CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal∙lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
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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 513/2017 (BOE 12/6/2017)
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
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RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08.
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granat: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Ignasi Martí i Mas

Barcelona 28 de juny de 2018

Arquitecte col. núm. 37.598‐5
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PRESSUPOST - TANCAMENTS I ACABATS
PROJECTE:

Reforma per l'habilitació de dues sales i un laboratori a l'ETSEIB d

SITUACIÓ:

Avinguda Diagonal 647, Planta Soterrani 1, 08028 Barcelona

CAP. 1
REF.
1.1

ENDERROCS
U

460,00 €

DESCRIPCIÓ

CAP. 2

2.1

60,00

60,00

B
3,00
3,00

D

PARCIAL
8,46
4,68

TOTAL AMIDAMENT

13,14

30,44

400,00

9.231,34 €
PREU UNITARI €

TOTAL €

100,00

100,00

36,90

1.513,36

64,04

3.810,38

54,02

1.147,93

Ut Reposició de muret de bloc de formigó sota porta d'accés a planta soterrani des del pati. Paret de
tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, col·locat i massissat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
A
0,9 ml

B

D

PARCIAL
1,00

TOTAL AMIDAMENT

1,00

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II
A
9,65

B
4,25

D

PARCIAL
41,01

TOTAL AMIDAMENT

41,01

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 i 80 mm de gruix
UBICACIÓ
Tanc resta local

2.4

A
2,82
1,56

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ
Separació forat asc.

2.3

1,00

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
U

UBICACIÓ
Base porta pati

2.2

TOTAL €

m2 Enderroc parcial d'envà de cartró-guix per a col·locació de nou tancament. Mitjançant tall lineal
sobre doble placa de 15 mm de gruix a banda i banda de l'envà, i extracció de l'aïllament interior.
Inclou modificació i estabilització de l'estructura metàl·lica interior de l'envà, adaptant-la als nous
forats.
UBICACIÓ
Passadís T1
Passadís T2

REF.

PREU UNITARI €

Ut Enderroc de muret de bloc de formigó massissat de 90x20x26 cms per obrir pas per l'accés de
materials des del pati. Inclou regularització de l'acabat.
UBICACIÓ
A
B
D
PARCIAL
Base porta pati
1,00
1,00
TOTAL AMIDAMENT

1.2

28/06/2018

A
14,00

B
4,25

D

PARCIAL
59,50

TOTAL AMIDAMENT

59,50

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de densitat
26 a 35 kg/m3 i 80 mm de gruix
UBICACIÓ
Separació sales

A
5,00

B
4,25

D

PARCIAL
21,25

TOTAL AMIDAMENT

21,25
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2.5

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
de densitat 26 a 35 kg/m3 i 45 mm de gruix
UBICACIÓ
Pilar part passadís
Pilar part local
Paret ascensor

CAP. 3
REF.
3.2

U

TOTAL AMIDAMENT

68,85

38,63

2.659,68

915,00 €
PREU UNITARI €

TOTAL €

A
140,00

B

D

PARCIAL
150,00

TOTAL AMIDAMENT

150,00

6,10

915,00

REVESTIMENTS
U

5.940,26 €

DESCRIPCIÓ

PREU UNITARI €

TOTAL €

27,00

3.780,00

5,50

1.254,00

24,60

906,26

m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre
blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb
estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm
de base cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. De la sèrie
Essencials de ARMSTRONG o equivalent
A
140,00

B

D

PARCIAL
140,00

TOTAL AMIDAMENT

140,00

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
UBICACIÓ
Envà aula veïna
Envà límit local
Envà entre sales
Envà passadís
Extrad ascen
Extrad pilar local
Extrad pilar passad

4.3

PARCIAL
13,60
12,75
42,50

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ
Sostre tot

4.2

D

m2 Aïllament tèrmic reflectiu multicapa especial per terres, compost per làmina d'alumini adherida a
doble capa de bombolles de polietilè, amb un gruix total de 8 mm. Resistència tèrmica d'1,32
m2k/W. Tipus TECNOTERMIC FLOOR de TECNOL o equivalent.

CAP. 4

4.1

B
4,25
4,25
4,25

AÏLLAMENTS

UBICACIÓ
Sota paviment

REF.

A
3,20
3,00
10,00

A
10,00
14,00
5,00
13,00
10,00
3,00
3,00

B
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

D

2,00
2,00

PARCIAL
30,00
42,00
30,00
78,00
30,00
9,00
9,00

TOTAL AMIDAMENT

228,00

m2 Pintat dels tancaments T1, T2, T3 i T4 amb esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, aplicat amb corró. Inclou fulles batents,
targes fixes, entapetats i plafons de DM
UBICACIÓ
T1
T2
T3
T4

A
2,82
1,56
4,32
3,58

B
3,00
3,00
3,00
3,00

D

PARCIAL
8,46
4,68
12,96
10,74

TOTAL AMIDAMENT

36,84
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CAP. 5
REF.
5.1

PAVIMENTS
U

CAP. 6

6.1

B

D

PARCIAL
140,00

TOTAL AMIDAMENT

140,00

17,15

2.401,00

A
140,00

B

D

PARCIAL
140,00

TOTAL AMIDAMENT

140,00

9,15

1.281,00

A
50,00
10,00

B

D

PARCIAL
50,00
10,00

TOTAL AMIDAMENT

60,00

12,70

762,00

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
U

4.967,46 €

DESCRIPCIÓ

PREU UNITARI €

TOTAL €

1.123,44

1.123,44

789,44

789,44

Ut Conjunt de tancament de fusta tipus T1 de mides 282x300 cm i 90 mm de gruix, amb una porta
d'una fulla batent de 90x211 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 90x80 cm, totes dues
de 5,5 cms de gruix. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 40x40 mm formant
una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 60x35 mm, acabada amb taulell DM
ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar. Doble marc de tac de fusta de pi de 40x130 mm i
80x80 mm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 10 mm de gruix per formació de galze.
Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable
tipus Ocariz o equivalent, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus
1988/600CH d'Ocariz o equivalent, pany de cop silenciós amb clau mestrejada. Inclou mòdul
annex de vidre fix de 156x300 cms, format per marc de tac de fusta de pi de 80x80mm entapetat
amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix, amb marc perimetral de fixació del vidre per collar
amb cargols per la cara interior. Inclou vidre laminat de 6+6mm amb cantell polit i amb butiral
transparent intermig. Tot segons plànol de detall i plànol de tancaments.

UBICACIÓ
T1

6.2

A
140,00

ml Sòcol per a interior de formigó polímer, de 70x7 mm, acabat mat, rebut amb adhesiu cimentós
flexible i de gran adherència, C2 S2. Rejuntat amb massilla de poliuretà impermeable, deixant
una separació de 5 mm.
UBICACIÓ
Perímetre
Envà sales

REF.

TOTAL €

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo
UBICACIÓ
Terra

5.3

PREU UNITARI €

m2 Col·locació de paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal (valorar només col·locació. S'aprofita
material d'estoc existent)
UBICACIÓ
Terra

5.2

4.444,00 €

DESCRIPCIÓ

unitats
1,00

ample
282,00

alt
300,00

PARCIAL
1,00

TOTAL AMIDAMENT

1,00

Ut Tancament de fusta tipus T2 format per mòdul de vidre fix de 156x300 cms, compost per marc de
tac de fusta de pi de 80x80mm entapetat amb tauler de DM hidròfug, amb marc perimetral de
fixació del vidre per collar amb cargols per la cara interior. Inclou vidre laminat de 6+6mm amb
cantell polit i amb butiral transparent intermig. Tot segons plànol de detall i plànol de tancaments.
UBICACIÓ
T2

unitats
1,00

ample
156,00

alt
300,00

PARCIAL
1,00

TOTAL AMIDAMENT

1,00
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6.3

Ut Conjunt de tancament de fusta tipus T3 de mides 432x300 cm i 90 mm de gruix, amb una porta
d'una fulla batent de 90x211 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 90x80 cm, totes dues
de 5,5 cms de gruix. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 40x40 mm formant
una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 60x35 mm, acabada amb taulell DM
ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar. Doble marc de tac de fusta de pi de 40x130 mm i
80x80 mm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 10 mm de gruix per formació de galze.
Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable
tipus Ocariz o equivalent, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus
1988/600CH d'Ocariz o equivalent, pany de cop silenciós amb clau mestrejada. Inclou mòdul
annex de vidre fix de 314x300 cms, format per marc de tac de fusta de pi de 80x80mm entapetat
amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix, amb marc perimetral de fixació del vidre per collar
amb cargols per la cara interior. Inclou vidre laminat de 6+6mm amb cantell polit i amb butiral
transparent intermig, col·locat partit en dues unitats iguals cobrint la llum del mòdul unides per
testa amb silicona estructural. Tot segons plànol de detall i plànol de tancaments.

UBICACIÓ
T3

6.4

CAP. 7

7.1

alt
300,00

PARCIAL
1,00

TOTAL AMIDAMENT

1,00

1.625,28

1.625,28

unitats
1,00

ample
359,00

alt
300,00

PARCIAL
1,00

TOTAL AMIDAMENT

1,00

1.429,30

1.429,30

SERRALLERIA
U

894,37 €

DESCRIPCIÓ

PREU UNITARI €

TOTAL €

3,60

159,12

3,60

243,35

kg Puntal de reforç per a estabilitzar el conjunt dels tancaments T3 i T4. Perfil tubular d'acer de
90x90mm de secció i 4 mm de gruix de paret, fixat soldat a alçada intermitja a tub travesser
d'acer, i superior i inferiorment a platina quadrada d'acer, collada a sostre de llosa. Inclou capa
d'emprimació antioxidant
UBICACIÓ
Puntal T3 i T4

7.2

ample
432,00

Ut Conjunt de tancament de fusta tipus T4 de mides 359x300 cm i 90 mm de gruix, amb una porta
d'una fulla batent de 90x211 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 90x80 cm, totes dues
de 5,5 cms de gruix. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 40x40 mm formant
una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 60x35 mm, acabada amb taulell DM
ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar. Doble marc de tac de fusta de pi de 40x130 mm i
80x80 mm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 10 mm de gruix per formació de galze.
Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable
tipus Ocariz o equivalent, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus
1988/600CH d'Ocariz o equivalent, pany de cop silenciós amb clau mestrejada. Inclou mòdul
annex de vidre fix de 241x300 cms, format per marc de tac de fusta de pi de 80x80mm entapetat
amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix, amb marc perimetral de fixació del vidre per collar
amb cargols per la cara interior. Inclou vidre laminat de 6+6mm amb cantell polit i amb butiral
transparent intermig, col·locat partit en dues unitats iguals cobrint la llum del mòdul unides per
testa amb silicona estructural. Inclou tapeta d'unió entre tancaments T3 i T4, de tauler de DM
hidròfug de 16 mm de gruix fixada encolada sobre premarcs de tac de fusta de pi. Formada per
un pla frontal de 30 cms d'amplada i 300 cms d'alçada, i dues ales laterals de 4,5 cms unides
encolades per cantell a 45º, també de 300 cms d'alçadaTot segons plànol de detall i plànol de
tancaments.

UBICACIÓ
T4

REF.

unitats
1,00

A
4,25

B

D
10,40

PARCIAL
44,20

TOTAL AMIDAMENT

44,20

kg Travesser de reforç per a estabilitzar el conjunt dels tancaments T3 i T4. Perfil tubular d'acer de
70x70mm de secció i 4 mm de gruix de paret, fixat soldat als dos extrems a platina quadrada
d'acer, collada a pilar de formigó. Inclou pota d'unió del mateix tub soldada als dos elements.
Inclou capa d'emprimació antioxidant
UBICACIÓ
Travesser T3 i T4

A
8,6

B

D
7,86

PARCIAL
67,60

TOTAL AMIDAMENT

67,60
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4

7.3

kg Travesser encastat a paviment per fer de base de fixació dels bastiments dels tancaments de
fusta T1, T2 T3 i T4. Tub d'acer de secció rectangular de 70x50 mm i 3 mm de gruix de paret fixat
amb potes de passamà d'acer amb pestanyes a l'extrem, soldades al marc cada 40 cms i
encastades al paviment. Inclou capa d'emprimació antioxidant
UBICACIÓ
Travesser T3 i T4
Travesser T1
Travesser T2

7.4

A
8,6
3
1,6

D
7,86
7,86
7,86

PARCIAL
67,60
23,58
12,58

TOTAL AMIDAMENT

103,75

A
2
2

B

D
2,60
2,60

PARCIAL
5,20
5,20

TOTAL AMIDAMENT

10,40

CAP. 8
REF.

80,96

530,00 €
PREU UNITARI €

TOTAL €

A
3,00

B

D

PARCIAL
3,00

TOTAL AMIDAMENT

3,00

70,00

210,00

A
4,00

B

D

PARCIAL
4,00

TOTAL AMIDAMENT

4,00

80,00

320,00

GESTIÓ DE RESIDUS
U

206,47

DESCRIPCIÓ

PREU UNITARI €

TOTAL €

41,63

206,47

m3 Transport de residus de construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 25 km

CAP. 10

10.1

5,06

Ut Rètol de vinil glaçat amb text o gràfic per aplicar als vidres fixos dels tancaments T1, T2, T3 i T 4.
Mides i text segons detall plànol '10-Tancaments'

UBICACIÓ

REF.

37,44

Ut Rètol de vinil de tall amb text per aplicar a les portes dels tancaments T1, T3 i T 4. Mides i text
segons detall plànol '10-Tancaments'

CAP. 9

9.1

16,00

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ
Vidres T1 T2 T3 T4

REF.

3,60

RETOLACIÓ
U

UBICACIÓ
Portes T1 T3 T4

8.2

373,51

Ut Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a
fixació de perfils metàllics a estructura de formigó
UBICACIÓ
A
B
D
PARCIAL
Puntal T3 i T4
4
2
8,00
Travesser T3 i T4
4
2
8,00
TOTAL AMIDAMENT

8.1

3,60

Kg Platina d'acer de 200x200x8 mm collada a pilar de formigó o a sostre de llosa de formigó. Inclou
formació de 4 forats de diàm 10mm a les cantonades. Inclou capa d'emprimació antioxidant
UBICACIÓ
Puntal T3 i T4
Travesser T3 i T4

7.5

B

U

A
4,96

B

D

PARCIAL
4,96

TOTAL AMIDAMENT

4,96

SEGURETAT I SALUT

750,00

DESCRIPCIÓ

PREU UNITARI €

TOTAL €

750,00

750,00

TOTAL PEM TANCAMENTS I ACABATS

28.338,91 €

PA Mesures de seguretat i salut a l'obra
UBICACIÓ

A
1,00

B

D

PARCIAL
1,00

TOTAL AMIDAMENT

1,00
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Pressupost 180530

Pressupost d'Instal∙lacions
Codi

Nat

01.01

Capítulo

ED116171

Partida

Ut

Resum

Comentari

m

Partida

Longitud Amplada

Altura

Parcial

Desg.ap.sanitari tub PP‐R, amb bomba
drenatge.,DN=32mm
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Inclou bomba de drenatge per poder elevar les aigues
de condensació del casset de climatització

Connexió bomba condensats casset a evacuació
insonoritzada
EFC16A22

N

Instal∙lació de Sanejament

m

4

0,000

0,000

0,000

4

8,000

0,000

0,000

Partida

m

Tub PP‐R pressió,DN=40x6,7mm,sèrie S
2,5,soldat,dific.mitjà,col.
Tub de Polipropilè‐copolímer PP‐R a pressió de
diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE‐EN ISO
15874‐2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col∙locat
superficialment
connexió a canonada 110

6

0,000

0,000

0,000

Partida

m

Connexió tub PP‐R DN40 a tub PP tricapa insonoritzat
DN110
Connexió nou tub de PP‐R DN40 per evacuació d'aigues
dels cassetes a la canonada existent de PP tricapa
insonoritzat, per mitja d'un injert en la canonada
existent i connexió mecanica amb junta EPDM, la
connexió sera de amb accesoris de Jimten o Equivalent.
40‐110.
Totalment instal∙lat i en funcionament
connexió

1

0,000

0,000

0,000

..

1

0,000

0,000

0,000

91,55

366,20

4,000

91,55

366,20

32,000

6,50

208,00

32,000

6,50

208,00

6,000

8,96

53,76

6,000

8,96

53,76

2,000

197,29

394,58

2,000

197,29

394,58

1,000
1,000
ED11Z001
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1.050,89

4,000

6,000
EFC17A22

ED11Z001

ImpPres

1.050,89

32,000
EFC16A22

EFC17A22

PrPres

1

4,000
ED116171

Tub PP‐R pressió,DN=32x5,4mm,sèrie S
2,5,soldat,dific.mitjà,col.
Tub de Polipropilè‐copolímer PP‐R a pressió de
diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE‐EN ISO
15874‐2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col∙locat
superficialment
conducció condensats cassets fins connexió

Quant

PRESSUPOST INSTAL∙LACIONS 1

EN8115A7

Partida

u

Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,llautó/llautó,se

1,000

28,35

28,35

1,000

28,35

28,35

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment
antirretorn per quant la canonada vagi plena

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EN8115A7
01.01

01.02

Capítulo

01.02.01

Capítulo

EGZ1Z005

Partida

1

1.050,89

1.050,89

1

17.021,56

17.021,56

Instal∙lació de Quadres, mecanismes, canals

1,000

5.285,17

5.285,17

Partida d'ampliació amb 3 linies al Quadre existent

1,000

471,77

471,77

1,000

471,77

471,77

1,000

333,91

333,91

1,000

333,91

333,91

Instal∙lació d'Electricitat i enllumenat

m

Partida d'ampliació amb 3 linies el quadre existent amb
una linia de iluminació, una altra de força, i una de
clima segons documentació grafica
Inclou material i medis auxiliars.

Quadre General

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EGZ1Z005

EG1PC102

Partida

U

Subquadre enceses
Subministrament i col∙locació de Subquadre Enllumenat
Aules i Laboratori. Embolcall prisma G de Merlin Gerin
o equivalent, segons esquema elèctric. Inclosa
maniobra de contactors, senyalització de funcionament
de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un
d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de
tall en capçalera de 4.5 ka. Inclòs tot el cablejat interior
el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i
la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de
terra.

Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment
muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i
proves en obra, segons quadres elèctrics i
especificacions.

Subquadre Llum Aules

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EG1PC102
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EG1PC103

Partida

U

Subquadre força

1,000

357,54

357,54

1,000

357,54

357,54

1,000

352,94

352,94

1,000

352,94

352,94

Subministrament i col∙locació de Subquadre Força
Aules i Laboratori. Embolcall prisma G de Merlin Gerin
o equivalent, segons esquema elèctric. Inclosa
maniobra de contactors, senyalització de funcionament
de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un
d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de
tall en capçalera de 4.5 ka. Inclòs tot el cablejat interior
el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i
la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de
terra.

Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment
muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i
proves en obra, segons quadres elèctrics i
especificacions.

Subquadre Endolls Aules

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EG1PC103

EG1PC104

Partida

U

Subquadre clima
Subministrament i col∙locació de Subquadre Clima.
Embolcall prisma G de Merlin Gerin o equivalent,
segons esquema elèctric. Inclosa maniobra de
contactors, senyalització de funcionament de cada un
dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells.
Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 4.5 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de
terra.

Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment
muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i
proves en obra, segons quadres elèctrics i
especificacions.

Subquadre Endolls Aules

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EG1PC104
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EG2AZ003

Partida

m

Canal PVC rígid,lateral
llis,60x200mm,munt.superf./tapa
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 100x200
mm amb tapa i separador, muntada superficialment
paret, sostre o fals sostre. Inclos part proporcional de
suports, corbes, derivacions, reduccions, separador,
elements i accessoris.

Canal a Sostre

1

50,000

1,300

0,000

65,000

..

1

10,000

0,000

0,000

10,000
EG2AZ003

EG2AZ001

Partida

m

Canal PVC rígid,lateral llis,30x100mm i 2 compartiments

75,000

18,37

1.377,75

75,000

18,37

1.377,75

75,000

11,96

897,00

75,000

11,96

897,00

6,000

11,86

71,16

6,000

11,86

71,16

Canal plàstica de PVC rígid de superfície, amb lateral llis,
de 30x100 mm i 2 compartiments per a mecanismes de
zona de treball. Muntada superficialment. Totalment
col.locada i instal.lada

Canal a Paret

1

50,000

1,300

0,000

65,000

..

1

10,000

0,000

0,000

10,000
EG2AZ001

EG620200

Partida

u

Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V, GIRA
Subministrament i col∙locació Interruptor unipolar, de
tipus universal, per a càrregues fins a 10A i 250 V de
tensió d'alimentació, preu alt, marca GIRA o equivalent,
encastat. Muntat i funcionant.

Laboratori ‐ Meeting

2

0,000

0,000

0,000

2,000

Sala 1

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Sala 2

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Pissarra

2

0,000

0,000

0,000

2,000
EG620200
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EG63Z104

Partida

u

Punt de treball format per 2 endolls SN i 2vd

23,000

56,64

1.302,72

23,000

56,64

1.302,72

2,000

60,19

120,38

Subministrament i colocació de punt de treball format
per 2 endolls de servei normal de color blnc, i una
presa doble de veu i dades categoria 6a. Instalat en
canal perimetral en pared.

Punt de Treball ‐ Laboratori

5

0,000

0,000

0,000

Punt de Treball ‐ Meeting

5

0,000

0,000

0,000

5,000
5,000

Punt de Treball ‐ Sala 1

4

0,000

0,000

0,000

4,000

Punt de Treball ‐ Sala 2

4

0,000

0,000

0,000

4,000

..

5

0,000

0,000

0,000

5,000
EG63Z104

EG63Z105

Partida

u

Punt de TV format per 4 endolls i 1 hdmi i 2 tubs DN32
Subministrament i colocació de punt de TV format per
4 endolls i una presa hdmi.
Inclou 2 tubs flexibles de DN32
Instalat en canal perimetral en pared.

Sala 1

01.02.02

Capítulo

EG31J802

Partida

2

0,000

0,000

0,000

2,000
EG63Z105

2,000

60,19

120,38

01.02.01

1,000

5.285,17

5.285,17

1,000

9.280,59

9.280,59

26,000

26,90

699,40

26,000

26,90

699,40

13,000

17,44

226,72

13,000

17,44

226,72

Instal∙lació de Cablejat electric
m

Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat
fums,5x25
Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x25 mm2, muntat superficialment
..Cablejat

1

20,000

1,300

0,000

26,000
EG31J802

EG31J702

Partida

m

Conductor Cu,UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat
fums,5x16
Conductor de coure de designació UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x16 mm2, muntat superficialment
..Cablejat

1

10,000

1,300

0,000

13,000
EG31J702
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EG329603

Partida

m

Conductor Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat
fums,1x10mm2,mu
Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS),
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2,
muntat en canalització
Línia Enllumenat Aules

3

90,000

1,300

0,000

351,000

Línia Clima

5

100,000

1,300

0,000

650,000
EG329603

EG329703

Partida

m

Conductor Cu UNE ES07Z1‐K (AS),baixa emissivitat
fums,1x16mm2,mu
Conductor de coure de designació UNE ES07Z1‐K (AS),
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en canalització
Línia Força Aules

3

90,000

1,300

0,000

Partida

m

2,88

2.882,88

1.001,000

2,88

2.882,88

351,000

4,42

1.551,42

351,000

4,42

1.551,42

400,000

1,27

508,00

400,000

1,27

508,00

26,000

23,37

607,62

26,000

23,37

607,62

351,000
EG329703

EG313306

1.001,000

Conductor Cu,UNE RV‐K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub
Conductor de coure de designació UNE RV‐K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub o en
canal
fins caixes de derivació

16

25,000

0,000

0,000

400,000
EG313306

EGZZZ015

Partida

u

Alimentació elèctrica de punt de llum 1.5mm2
Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de
quadre, o amb polsador) Inclosos conductors i
canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure
de 07Z1‐K (as) 2x1,5 + 1,5 mm2, tub PVP rígid classe M1
(UNE 23‐727‐90), protecció superficial fixa i
dimensionament Segons ITC‐BT‐21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal∙lat.

Pissarra

2

0,000

0,000

0,000

2,000

Laboratori

8

0,000

0,000

0,000

8,000

Meeting

8

0,000

0,000

0,000

8,000

Sala 1

4

0,000

0,000

0,000

4,000

Sala 2

4

0,000

0,000

0,000

4,000
EGZZZ015
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EGZZZ003

Partida

u

Alimentació elèctrica de punt de llum emergencia

10,000

39,16

391,60

10,000

39,16

391,60

6,000

23,37

140,22

6,000

23,37

140,22

Punt de llum emergència amb telecomandament
(simple, commutat, creuament, directe de quadre, o
amb polsador). Inclosos conductors i canalització a
lluminària i a mecanisme d'accionament i línia de
control des de telecomandament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure
de 07Z1‐K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1
(UNE 23‐727‐90), protecció superficial fixa i
dimensionament Segons ITC‐BT‐21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal∙lat.

Laboratori

3

0,000

0,000

0,000

Meeting

3

0,000

0,000

0,000

3,000
3,000

Sala 1

2

0,000

0,000

0,000

2,000

Sala 2

2

0,000

0,000

0,000

2,000
EGZZZ003

EGZZZ016

Partida

u

Alimentació elèctrica element de interrup. / commutat
1.5mm2
Punt de interruptor (simple, commutat, doble
conmutat) Inclosos conductors i canalització a
lluminària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure
de 07Z1‐K (as) 2x1,5 + 1,5 mm2, tub PVP rígid classe M1
(UNE 23‐727‐90), protecció superficial fixa i
dimensionament Segons ITC‐BT‐21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal∙lat.

Pissarra

2

0,000

0,000

0,000

2,000

Laboratori

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Meeting

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Sala 1

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Sala 2

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EGZZZ016
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EGZZZ008

Partida

u

Alimentació elèctrica element de climatit. /ventilació
2.5mm2
Subministrament i coloció d'alimentació electrica
d'element terminal de climatització com fancoil,
inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o
climatitzador.
Característiques:
Derivació a punt de comsum de climatització: cable de
coure de 07Z1‐K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid
classe M1 (UNE 23‐727‐90), protecció superficial fixa i
dimensionament Segons ITC‐BT‐21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal∙lat.

Unitat Exterior 2

1

0,000

0,000

0,000

Partida

u

Unitat Exterior 3

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Vent.Aprotació

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Vent. Extracció

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Cassets Aules

4

0,000

0,000

0,000

250,16

4,000

Alimentació elèctrica element de climatit. /ventilació
6mm2
Subministrament i coloció d'alimentació electrica
d'element terminal de climatització com fancoil,
inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o
climatitzador.
Característiques:
Derivació a punt de comsum de climatització: cable de
coure de 07Z1‐K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid
classe M1 (UNE 23‐727‐90), protecció superficial fixa i
dimensionament Segons ITC‐BT‐21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal∙lat.

Unitat Exterior 1

3

0,000

0,000

0,000

3,000

ventiladors

6

0,000

0,000

0,000

6,000

...

5

0,000

0,000

0,000

8,000

31,27

250,16

14,000

53,07

742,98

14,000

53,07

742,98

5,000
EGZZZ023
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31,27

1,000

EGZZZ008
EGZZZ023

8,000
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EGZZZ004

Partida

u

Alimentació presa de corrent simple / múltiple

19,000

33,41

634,79

19,000

33,41

634,79

117,000

1,50

175,50

117,000

1,50

175,50

Alimentació a pressa de corrent simple/múltiple o
dispositiu similar Incloent cables i canalització a
mecanisme.
Característiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07Z1‐K (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVC rígid classe m1 (UNE 23‐727‐
90), protecció superficial fixa i dimensionament segons
ITC‐BT‐21.
Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal∙lat.

Punt de Treball ‐ Laboratori

5

0,000

0,000

0,000

Punt de Treball ‐ Meeting

5

0,000

0,000

0,000

5,000
5,000

Punt de Treball ‐ Sala 1

4

0,000

0,000

0,000

4,000

Punt de Treball ‐ Sala 2

4

0,000

0,000

0,000

4,000

Punt TV

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EGZZZ004

EG22H815

Partida

m

Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=25mmbaixa
emissió fums,2
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Línia Enllumenat Aules

1

90,000

1,300

0,000

117,000
EG22H815
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EG22H915

Partida

m

Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=32mmbaixa
emissió fums,2
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

247,000

Línia Força Aules

1

90,000

1,300

0,000

117,000

Línia Clima

1

100,000

1,300

0,000

130,000
EG22H915
01.02.02

01.02.03

Capítulo

EH2ZZ001

Partida

Instal∙lació d'Enllumenat
u

Lluminaria encastada 39W Led 60x60x9cm

1,90

469,30

247,000

1,90

469,30

1,000

9.280,59

9.280,59

1,000

2.455,80

2.455,80

28,000

58,11

1.627,08

28,000

58,11

1.627,08

12,000

69,06

828,72

Subministrament i colocació de lluminària LED
encastada amb un perfil prim de 9 mm. Equip
electrònic de control de sortida fix. Clase II elèctrica.
Cos: alumini, blanc (RAL 9016). Complint amb normes
EN12464 d'il∙luminació d'oficines, UGR <19, <3000cd /
m² @ 65 °. Complet amb 4000K LED
Dimensions: 597 x 597 x 9 mm Potència total: 38.3 W
Flux lluminós de la llum: 4131 lm Eficàcia de la llum:
108 lm / W Pes: 4.1 kg
Totalment instalada i en funcionament.

meeting point i lab

18

0,000

0,000

0,000

18,000

sala 1

4

0,000

0,000

0,000

4,000

sala 2

4

0,000

0,000

0,000

4,000

..

2

0,000

0,000

0,000

2,000
EH2ZZ001

EH612224

Partida

u

Llumenera emergència/senyalització,120‐
175lúmens,superfic.sostre
Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
al sostre
meeting point i lab

6

0,000

0,000

0,000

6,000

sala 1

2

0,000

0,000

0,000

2,000

sala 2

2

0,000

0,000

0,000

2,000

..

2

0,000

0,000

0,000

2,000
EH612224

12,000

69,06

828,72

01.02.03

1,000

2.455,80

2.455,80

1

17.021,56

17.021,56

01.02
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01.03

Capítulo

Instal∙lació de Climatització i Ventilació

1

22.666,41

22.666,41

01.03.01

Capítulo

Instal∙lació de Climatització

1,000

15.872,52

15.872,52

EED5Z001

Partida

Conjunt multisplit 2x1Unitat exterior AOYG45LBTB i 2
unitats int
Subministrament i colocació d'unitat multisplit 2x1 de
fujitsu o equivalent model unitat exterior AOYG54LBTB,
i 2 unitats interiors AUYG22LVLA. R410
Unitat exterior de 11.73kw de potencia disponible
frigorifica, pes de 93kg monofasica
Inclou separador de coure tipus UTP‐SX254 per split
multiinverter serie S i refrigerant R410A
Inclou 2 cassetes amb plafó per sostre de 600x600,
Potencia frigorifica de 4.3ke, SEER de 6.4 (A++) Potencia
calorifica de 5.0Kw SCOP 4.4 (A+), caudal maxim de
680m3/h connexions 1/4‐1/2´´
Inclou bomba de condensats.
Inclou termostat programable.
inclou la carrega de gas de R410A
inclou material i mitjans auxiliars
totalment conectada i en funcionament.

1,000

5.573,95

5.573,95

1,000

5.573,95

5.573,95

2,000

3.100,51

6.201,02

2,000

3.100,51

6.201,02

u

sala laboratori i entrada

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EED5Z001

EED5Z002

Partida

u

Conjunt split 1x1Unitat exterior AOYG14LALL i
AUYG14LVLB
Subministrament i colocació de conjunt split 1x1 de
fujitsu o equivalent model unitat exterior AOYG14LALL i
una unitats interior AUYG14LVLB. gas refrigerant R410
Unitat exterior de 4.3kw de potencia disponible
frigorifica, 5.0kw de potencia disponible calorifica, pes
de 40kg monofasica
1 cassetes amb plafó per sostre de 600x600, Potencia
frigorifica de 4.3ke, SEER de 6.4 (A++) Potencia
calorifica de 5.0Kw SCOP 4.4 (A+), caudal maxim de
680m3/h connexions 1/4‐1/2´´
Inclou bomba de condensats.
inclou la carrega de gas de R410A
Inclou material i mitjans auxiliars
Totalment conectada i en funcionament.

sala meeting

1

0,000

0,000

0,000

1,000

laboratori

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EED5Z002
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EF5AZ001

Partida

m

Tub coure semid.,DN=1/4'',g=0,72mm soldat
capil.Ag,col.superf.
Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de
0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment
1x1

2

40,000

0,000

0,000

Partida

m

Tub coure semid.,DN=1/2'',g=0,76mm soldat
capil.Ag,col.superf.
Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de
0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment
1x1

2

40,000

0,000

0,000

Partida

m

Tub coure semid.,DN=5/8'',g=0,76mm soldat
capil.Ag,col.superf.
Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de
0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment
2x1

2

40,000

0,000

0,000

Partida

m

Tub coure semid.,DN=3/8'',g=1,00mm,soldat
capil.Ag,col.canal
Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal,
d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE‐EN 12735‐1, soldat per capil.laritat amb soldadura
amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

2x1

2

40,000

0,000

0,000

4,71

376,80

80,000

6,57

525,60

80,000

6,57

525,60

80,000

6,96

556,80

80,000

6,96

556,80

80,000

9,14

731,20

80,000

9,14

731,20

80,000
EF5A76B2
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80,000

80,000
EF5A62B1

EF5A76B2

376,80

80,000
EF5A52B1

EF5A62B1

4,71

80,000
EF5AZ001

EF5A52B1

80,000
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EFQ7A451

Partida

m

Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/4 a
1/2´´,g=20mm,col.superf.
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de
1/2´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

175,000

5,02

878,50

EFQ7A351

Partida

m

Aïllament poliet.exp.,p/tub 5/8 a
3/8´´,g=20mm,,col.superf.
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de
3/8´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

175,000

4,63

810,25

EFR1Z005

Partida

m

Recob.tèrm.canonades
d'alumini,D=50mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 50 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

20,000

10,92

218,40

aillament canonades exterior

01.03.02

Capítulo

EEM3Z102

Partida

u

2

10,000

0,000

0,000

20,000
EFR1Z005

20,000

10,92

218,40

01.03.01

1,000

15.872,52

15.872,52

Instal∙lació de Ventilació

1,000

6.793,89

6.793,89

Recuperador 1500m3/h, 90Pa disponibles filtres F6+F7

1,000

3.522,71

3.522,71

1,000

3.522,71

3.522,71

Subministrament i col∙locació de recuperador de calor
del aire de ventilació 1500m3/h i presió disponible de
90Pa, Marca Daikin o equivalent Model VAM 1500J.
Dimensions de 1170x1350x731mm d'alçada, pes de
157kg
Inclosos estructura de suportació amb sistema
antivibratori, connexions elàstiques amb conductes
entrada / sortida, connxió electrica ,materials i medis
auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal∙lat segons
especificacions de materials.

Recuperador

1

0,000

0,000

0,000

1,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000
EEM3Z102
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EEMJZ001

Partida

u

Control calitat aire per CO2

3,000

280,54

841,62

3,000

280,54

841,62

1,000

281,02

281,02

Subministrament i colocació de sonda de calitat d'aire
per CO2, amb comunicació directa amb recuperador.
Marca Daikin o equivalent.
penjada en paret

meetingpoint i lab

1

0,000

0,000

0,000

1,000

sala 1

1

0,000

0,000

0,000

1,000

Sala 2

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EEMJZ001

EEMJZ002

Partida

u

Variador de frecuencia de >500w muntat
superficialment
Subministrament i colocació de variador de frecuencia
VFTM monofasic per motors inferiors a 500w
penjat en paret IP56
totalment connectat i en funcionament.

Recuperador fred

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EEMJZ002

EE42Q812

Partida

m

Conducte helicoïdal
circ.,ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

1,000

281,02

281,02

30,000

17,82

534,60

30,000

17,82

534,60

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 200 mm de diàmetre (s/UNE‐EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment
meetingpoint i lab ( aportació)

1

5,000

0,000

0,000

sala 1 ( aportació)

1

5,000

0,000

0,000

5,000
5,000

Sala 2 (aportació)

1

5,000

0,000

0,000

5,000

meetingpoint i lab (extracció )

1

5,000

0,000

0,000

5,000

sala 1 (extracció )

1

5,000

0,000

0,000

5,000

Sala 2 (extracció)

1

5,000

0,000

0,000

5,000
EE42Q812
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EE42Z001

Partida

m

Conducte helicoïdal
circ.,ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,munt.superf.

20,000

32,11

642,20

20,000

32,11

642,20

4,000

7,50

30,00

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 350 mm de diàmetre (s/UNE‐EN 1506), de gruix 0,6
mm i muntat superficialment

impulsió

1

5,000

0,000

0,000

retorn

1

3,000

0,000

0,000

5,000
3,000

aprotació

1

2,000

0,000

0,000

2,000

extracció

1

10,000

0,000

0,000

10,000
EE42Z001

EE441H00

Partida

m

Tub flexible doble capa alumini+espiral acer, 200 mm D
Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral
d'acer interior, de 200 mm de D
connexió cassetes

4

0,000

0,000

0,000

4,000
EE441H00

EEK1Z042

Partida

u

Reixet.impuls/retorn AH‐AG 425x165 + plenum fibra

4,000

7,50

30,00

3,000

96,53

289,59

3,000

96,53

289,59

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o
retorn fabircada amb alimini. Per muntar‐se de
qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces
encessaries per adaptar‐se al conducte. Marca Trox o
equivalent.
Model:AH‐AG
Altura (mm):165
Longitud (mm):425
Inclosos connexionat al condunte o cel ras. Inclou caixó
de plenum 200x500x200 mm de panell Climaver Neto
amb l'encaix per la reixa, materials i medis auxiliars, i
mà d'obra. Totalment instal∙lada segons especificacions
de materials.

estracció sales

3

0,000

0,000

0,000

3,000
EEK1Z042
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EEK1Z043

Partida

u

Reixet.impuls/retorn AH‐AG 425x1225 + plenum fibra

1,000

239,47

239,47

1,000

239,47

239,47

4,000

103,17

412,68

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o
retorn fabircada amb alimini. Per muntar‐se de
qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces
encessaries per adaptar‐se al conducte. Marca Trox o
equivalent.
Model:AH‐AG
Altura (mm):165
Longitud (mm):425
Inclosos connexionat al condunte o cel ras. Inclou caixó
de plenum 200x500x200 mm de panell Climaver Neto
amb l'encaix per la reixa, materials i medis auxiliars, i
mà d'obra. Totalment instal∙lada segons especificacions
de materials.

Reixa extracció sala

1

0,000

0,000

0,000

1,000
EEK1Z043

EEKQZ203

Partida

u

Compor.regul.manual.ac.galv.,Dia=200mm,.Trox VFL
Subministrament i col∙locació de Comporta de regulació
mecànica autimàtica amb plàstic d'alta calitat. Precisió
+/‐10% entre 30 i 300Pa. Marca Trox o equivalent
Model :VFL 200
Inclosos connexions, materials i medis auxiliars.
Instal∙lada i funcionant.

regulació ventilació casetes

4

0,000

0,000

0,000

4,000
EEKQZ203

4,000

103,17

412,68

01.03.02

1,000

6.793,89

6.793,89

1

22.666,41

22.666,41

01.03
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01.05

Capítulo

EP35U010

Partida

Instal∙lació de Megafonia
u

Altaveu banda ampla 32ohms,caixa p/encastar,marc
embellidor,inst
Subministrament i colocació d'altaveu per instal∙lar en
placa de cel‐ras desmuntable model LBC 3086/41, 6''
6W/98dB o equivalent amb cupules

1

941,34

941,34

6,000

21,97

131,82

6,000

21,97

131,82

3,000

37,16

111,48

220,000

1,08

237,60

220,000

1,08

237,60

altaveus d'encastar LBC 3086/41, 6'' 6W/98dB
úpules ignífugues per altaveu LBC

sales

6

0,000

0,000

0,000

6,000
EP35U010

EP3AZ001

Partida

u

Atenuador acústic +seg.avisos,I/O=100V,12W, de
superficie
Subministrament i col.locació d'atenuador de volum
per altaveus en línia de 100 V. Potència regulada
màxima de 12 W. Incorpora funcions de seguretat
d'avisos per conmutació de línia i preferència de
paraula. Regulació de la potència en 6 fraccions
mitjançant un conmutador sense fi de 12 posicions,
amb un "zero" intercalat entre cada dos nivells. Tecla
de 45 mm amb els marcs embellidors segons D.F. i
sèries elèctriques. Caixa universal d'encastar inclosa.
Marc embellidor inclòs. Marca OPTIMUS Model CV‐
12B. 3.Inclòs materials, mitjans i medis auxiliars.
Totalment instal.lat i funcionant.

EG313206

Partida

m

Conductor Cu,UNE RV‐K 0,6/1 kV,3x1,5mm2,col.tub
Conductor de coure de designació UNE RV‐K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub
connexió ateniadors

3

10,000

0,000

0,000

conexió altaveus

6

15,000

0,000

0,000

30,000
90,000

connexió instal∙lació existent

2

50,000

0,000

0,000

100,000
EG313206
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EP3AZ002

Partida

u

Connexió instal∙lació existent

1,000

460,44

460,44

1

941,34

941,34

Connexió del conjunt de 6 altaveus a la instal∙lació
existent, la partida compren l'apertura del llaç dels
altaveus existents mes propers, conectar els existents i
modificar la programació de la central de megafonia.
inclou 1/2 jornada del tecnic del fabricant de megafonia
per comprovació del correcte funcionament de la
instal∙lació
Inclòs materials, mitjans i medis auxiliars. Totalment
instal.lat i funcionant.

01.05
01.06

Capítulo

EM11Z001

Partida

Instal∙lació Incendis
u

Detectors òptics OP720 Siemenes + base DB721

1

2.645,43

2.645,43

29,000

62,59

1.815,11

29,000

62,59

1.815,11

2,000

17,11

34,22

2,000

17,11

34,22

Suministrament i col∙loació de Detector de fums
multisensor òptic muntat superficialment.
Microprocessador individual per a funcionament en
sistemes d'intel∙ligència distribuïda, auto comprovació,
prova de fallada amb CPU, memòria dades
d'alarma/funcionament indicació d'alarma i tipus de
funcionament. Direccionamient per programa. Inclou
aïllador de línia i permet connexió d'indicador d'acció.
Inclòs base i sòcol. Marca siemens o equivalent. Model
OP720. Inclòs material i medis auxiliars. Totalment
probat, instal∙lat i funcionant.

kic lab

12

0,000

0,000

0,000

12,000

sostre kic lab

12

0,000

0,000

0,000

12,000

5

0,000

0,000

0,000

.

5,000
EM11Z001

EM141002

Partida

u

Polsador alarma+interruptor
manual,prot.vidre,munt.superf.
Suministrament i col∙loació de Polsador d'alarma amb
interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre,
muntat superficialment

kic lab

1

0,000

0,000

0,000

.

1

0,000

0,000

0,000

1,000
1,000
EM141002
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EG3ZZ001

Partida

m

Cable mànega trenat i apantallat 2x1.5mm2

120,000

2,13

255,60

120,000

2,13

255,60

50,000

0,81

40,50

Cable mànega de coure trenat i apantallat de secció
2x1.5mm2, col.locat en tub
connexió detectors

12

10,000

0,000

0,000

120,000
EG3ZZ001

EG222515

Partida

m

Tub flexible corrugat
PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort
protecció cable incendis

50

0,000

0,000

0,000

50,000
EG222515

01.06.01.06

Partida

u

Posada en servei detectors per servei tècnic Siemens

50,000

0,81

40,50

1,000

500,00

500,00

1

2.645,43

2.645,43

1

4.468,02

4.468,02

18,000

23,59

424,62

18,000

23,59

424,62

2,000

177,42

354,84

2,000

177,42

354,84

Posada en servei detectors per servei tècnic Siemens
01.06
01.07

Capítulo

EP7312E3

Partida

Instal∙lació de Veu i dades
u

Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6
FTP,despl.aïlla.,a/tap
Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 doble, categoria 6 FTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
encastada
punts de treball

18

0,000

0,000

0,000

18,000
EP7312E3

EP7Z111B

Partida

u

Panell a/24 RJ45 cat.6e FTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat
mecànicam
Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6a FTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, fixat mecànicament
ampliació rack

2

0,000

0,000

0,000

2,000
EP7Z111B
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EP434650

Partida

m

Cable transm.dades,4par.,cat.6
FTP,poliolefina/poliolefina,n/pro
Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE‐EN 50265, col.locat sota tub o canal

1.980,000

punts de trebakk

2

18,000

55,000

0,000

Partida

m

2.633,40

1.980,000

1,33

2.633,40

36,000

10,63

382,68

36,000

10,63

382,68

36,000

15,62

562,32

36,000

15,62

562,32

108,000

1,02

110,16

1.980,000
EP434650

EP43Z001

1,33

Fuet 0.5m, (GS8E) categoria 6a FTP
Fuet 0.5m, (GS8E) categoria 6a FTP
punts de trebakk

2

18,000

0,000

0,000

36,000
EP43Z001

EP43Z002

Partida

m

Certificació punt de veu i dades cat 6a
Certificació punt de veu i dades cat 6a
punts de trebakk

2

18,000

0,000

0,000

36,000
EP43Z002

EG222911

Partida

m

Tub flexible corrugat
PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

baixada als punts de treball

36

3,000

0,000

0,000

108,000
EG222911
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108,000

1,02

110,16

01.07

1

4.468,02

4.468,02

01

1

48.793,65

48.793,65
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RESUM

DEL

PRESSUPOST

PROJECTE:

Reforma per l'habilitació de dues sales i un laboratori a l'ETSEIB de la UPC

SITUACIÓ:

Avinguda Diagonal 647, Planta Soterrani 1, 08028 Barcelona

CAPÍTOL

IMPORT €

CAP.

A01 ENDERROCS

460,00 €

CAP.

A02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

CAP.

A03 AÏLLAMENTS

CAP.

A04 REVESTIMENTS

5.940,26 €

CAP.

A05 PAVIMENTS

4.444,00 €

CAP.

A06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

4.967,46 €

CAP.

A07 SERRALLERIA

894,37 €

CAP.

A08 RETOLACIÓ

530,00 €

CAP.

A09 GESTIÓ DE RESIDUS

206,47 €

CAP.

A10 SEGURETAT I SALUT

750,00 €

CAP.

I01 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

CAP.

I02 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

17.021,56 €

CAP.

I03 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

22.666,41 €

CAP.

I04 INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA

CAP.

I05 INSTAL·LACIÓ D'INCENDIS

2.645,43 €

CAP.

I06 INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES

4.468,02 €

9.231,34 €
915,00 €

1.050,89 €

941,34 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

77.132,56 €

PEM+19%DG BI

91.787,75 €

PEC IVA INCLÒS

111.063,17 €

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC.

RESUM PRESSUPOST

ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST
. PROJECTE: Reforma per l'habilitació de dues sales i un laboratori a l'ETSEIB de
. SITUACIÓ:

Avinguda Diagonal 647, Planta Soterrani 1, 08028 Barcelona

. PEM Pressupost d'Execució Material (TOTAL)

77.132,56 €

. Despeses Generals (13%)

10.027,23 €
4.627,95 €

. Benefici Industrial (6%)
. subtotal
. IVA (21%)
. PRESSUPOST DE CONTRACTE TOTAL (I.V.A. INCLÒS)

91.787,75 €
19.275,43 €
111.063,17 €

. El Pressupost d'Execució Material total és de setanta-set mil cent trenta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims d'euro

. El Pressupost de Contracte total, IVA inclòs, és de cent onze mil seixanta-tres euros amb disset cèntims d'euro

Ignasi Martí i Mas

Universitat Politècnica de Catalunya

arquitecte col·legiat núm. 37.598-5

Barcelona, 28 de juny de 2018

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC.

ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST

. DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
. DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
. DG O Implantació
A.1.Situació i Emplaçament

E: 1/100.000 i 2.000

. DG A Definició arquitectònica de la intervenció
A.2. Estat actual. Planta i seccions

E: 1/500 i 1/100

A.3. Enderrocs i obra nova. Planta i seccions

E: 1/100

A.4. Proposta. Planta de distribució i superfícies

E: 1/50

A.5. Proposta. Planta de cotes i acabats

E: 1/50

A.6. Proposta. Planta de sostres

E: 1/50

A.7. Proposta. Seccions longitudinals A i B

E: 1/50

A.8. Proposta. Secció transversal C

E: 1/50

A.9. Proposta. Tancaments

E: 1/50

A.10. Proposta. Detalls tancaments

E: 1/10

. DG I Definició de les instal∙lacions de la intervenció
SE1. Planta situació interior

E: 1/175

PF1. Plànol fotogràfic

Sense escala

IS1. Instal∙lació de sanejament. Condensats cassetes

E: 1/50

IE1. Instal∙lació elèctrica. Mecanismes i canals existents

E: 1/75

IE2. Instal∙lació elèctrica. Enllumenat

E: 1/75

IE3. Instal∙lació elèctrica. Esquema unifilar

Sense escala

ICL1. Instal∙lació de climatització i ventilació

E: 1/50

PCI1. Instal∙lació de megafonia i incendis

E: 1/75

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC. BARCELONA

. DOCUMENTS ANNEXOS
. DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE
. Memòria específica d’instal∙lacions
. Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis, si s’escau
El contingut de la memòria en relació a la protecció civil i prevenció en matèria d’incendis queda
exposat a la memòria específica d’instal∙lacions.
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1 DADES GENERALS DEL PROJECTE D’NSTAL∙LACIONS
1.1 TÍTOL DEL PROJECTE

Títol del Projecte:

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’EDIFICI DE L’ETSEIB
DE LA UPC

1.2 EMPLAÇAMENT
Emplaçament:

AV. DIAGONAL, 647, 08028 BARCELONA

Imatge 1. Vista aèria de la diagonal i marcar en vermell l’ETSEIB
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1.3 DADES DE L'AUTOR DEL PROJECTE
Nom:

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL

Número Col∙legiat:

15.699

Empresa:

E3G ENGINYERIA I ENERGIA

Raó Social:

E3G Enginyeria S.L

CIF/NIF:

B25417163

Adreça:

Av. Estudi General 7 Altell 5

Població:

25001 ∙ Lleida

Telèfon:

973.231.468

1.4 OBJECTE
L’objecte d’aquest document és definir, dimensionar, i pressupostar les instal∙lacions necessàries la realització de 2 sales i un
laboratori en planta soterrani ‐1 del edifici de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
1.5 ABAST DEL PROJECTE
El projecte compren totes les instal∙lacions necessàries per tal de donar servei a l’ampliació a realitzar les instal∙lacions, l’area de
l’obra a realitzar es de uns 135m2.
L’abast de les actuacions són:
 Sanejament: Connexió dels condensats de 4 cassetes a la xarxa de sanejament existent en la mateixa zona d’obra.
 Electricitat: dotar d’endolls, il∙luminació i força a les maquines de climatització de la sala a reformar
 Climatització i ventilació: Climatitzar per mitja de un multisplit 2x1 per poder climatitzar la sala gran (Meeting point i
laboratori ) i 2 splits 1x1 per climatitzar els 2 espais de reunions. En ventilació es realitzarà per mitja de 6 ventiladors
dos per cada espai (aportació / extracció) segons una sonda de co2 i un variador per regular la ventilació.
 Megafonia, detecció d’incendis i veu i dades s’ampliarà la instal∙lació ja existent.
1.6 ANTECEDENTS
L’espai que ocuparà el KIC lab, es un espai situat en planta soterrani de un edifici que esta construït fins a planta baixa que fa uns
anys es va aturar la seva construcció. En planta soterrani, ja s’ocupa una part amb aules i altres laboratoris.
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2 SANEJAMENT
2.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Es tracta d’unir a la xarxa existent de pluvials realitzada amb un tub de PP‐R, les 4 bombes de condensats dels cassetes de
climatització.
En l’espai no es preveu cap tipus de punt d’aigua.
2.2 CANONADES I ACCESSORIS
La canonada utilitzada per a l’evacuació d’aigua residual serà de Polipropilè. Les unions es faran soldadura a tope o amb
accessoris del propi fabricant. Si hi ha la necessitat de fer derivacions, canvis de direcció i de diàmetre, s’efectuaran utilitzant
accessoris. S’admetran les solucions en base a termofusió sempre i quan es facin amb materials homologats i amb demostrada
experiència.
En tots els casos el material serà canonada apta per sanejament i serà de 4 bars per a instal∙lacions interiors penjades o
adossades i de 6 bars per soterrar. La instal∙lació anirà subjectada sempre amb abraçadores tipus isofònic.
La canonada enterrada es col∙locarà sobre un jaç de sorra seca de riu d’un gruix mínim de 10 cm. S’omplirà la rasa amb sorra
seca fins una cobertura mínima de 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. A partir d’aquesta cobertura el replè serà
de formigó.
Els pericons disposaran d’una solera de formigó en massa de 100 kg de resistència característica, de 10 cm de gruix. La solera
formarà el pendent adequat per a afavorir la circulació. Les parets seran de totxana massissa de 12 cm de gruix amb juntes de
morter M‐40 de 1 cm de gruix. Estaran esquerdejades amb morter 1:3 i brunyides, amb els cantells arrodonits. A fi d’evitar les
olors es segellarà amb peces d’encadellat.
2.3 NORMATIVA D’APLICACIÓ
Les instal∙lacions s’ajustaran en el disseny i en el muntatge a les següents reglamentacions:
 Codi Tècnic de la Edificació (CTE).
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de
29/05/2003).
 Reial Decret‐Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües
residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995).
 Reial Decret 865/2003 de “criteris higiènic‐sanitaris per la prevenció i control de la legionel∙losis”.
 DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic‐sanitàries per a la prevenció i el control de
la legionel∙losi.
 Normes UNE d’obligat compliment.
 Normes particulars de les companyies subministradores.
 Normatives de Seguretat i Salut.
2.4 UNIÓ AMB LA CANONADA EXISTENT.
Es realitzarà amb elements de existents en el mercat, amb una junta mecànica que es pugui apretar de DN110 a DN40 i junta
EPDM. Un cop instal∙lat aquest element es realitzarà un forat a la canonada existent.
S’instal∙larà una vàlvula antiretorn per tal d’assegurar que quant plogui i es pugui plenar la canonada principal pluvial, l’aigua no
retorni cap als cassetes.
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3 INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ.
3.1 OBJECTE
El present projecte de climatització te com a objecte definir els treballs a realitzar per tal de climatitzar els espais que formen el
KIC LAB.
3.2 ANTECEDENTS
Les instal∙lacions annexes a la sala kic lab, es climatitzen amb sistemes 1x1 per assegurar el confort dels usuaris vulguin tant fred
o calor, la propietat demana seguir aquest criteri per no tenir diferents criteris en diferents espais
3.2.1 Normativa Estatal
▪

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a les
instal∙lacions tèrmiques dels edificis

▪

Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007

▪

Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico‐sanitaris per a la prevenció i
control de la legionel∙losi

3.2.2 Normativa Autonòmica
▪

Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves de
les instal∙lacions tèrmiques en els edificis

▪

Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos per a la
tramitació administrativa de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis

▪

Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de complir les
instal∙lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya

▪

Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny d’instal∙lacions
tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis

▪

Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre els requisits de
disseny d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis i d’instal∙lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel∙losi

▪

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico‐sanitàries per a la prevenció i el
control de la legionel∙losi

▪

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal∙ladores de les entitats
d’inspecció i control i dels titulars, instal∙lacions regulades pel Reglament d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis
(RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE)

3.2.3 Normatives UNE
▪

60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, que utilitzen
combustibles gasosos

▪

100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel∙la en instal∙lacions

▪

123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl∙liques. Guia d’aplicació

▪

100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió

▪

100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny
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▪

EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de ventilació i
condicionament de recintes.

▪

Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes

3.2.4 Altres normatives
▪

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de

▪

l'Edificació (CTE)

▪

Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos

▪

fluorats d’efecte hivernacle

▪

Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que

▪

esgoten la capa d’ozó

▪

Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de

▪

febrer de 1983, sobre normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la
seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia

▪

Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària

▪

d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE‐AT‐87

▪

Ordenances municipals d’aplicació

▪

Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista
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3.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ:
Es preveu un sistema multisplit de 2x1 per la sala Meeting Point i laboratori i 2 1x1 per cada sala de reunions.
El equip, seguint els criteris ja existents en altres sales serà o general o Fujitsu per poder unificar manteniments i recanvis.
La ventilació es realitzarà per mitja de 2 ventiladors per cada sala, (extracció / aportació), amb sonda de qualitat d’aire que
donara senyal 0‐10V que regularan directament el variador de freqüència que alimentarà el ventilador.
3.4 CÀLCULS
Els valors adoptats com a condicions exteriors de càlcul en aquest projecte s’han obtingut del Institut Nacional Meteorològic, pel
que fa a les temperatures i considerant les seves variacions horàries i mensuals d’acord amb UNE 100001. Per als valors de la
radiació solar sobre les superfícies de l’envoltant de l’edifici s’han pres valors segons ASHRAE, els quals s’han modificat per tenir
en compte l’efecte de reducció per l’atmosfera.
3.4.1 CONDICIONS DE CÀLCUL
Temperatura estiu ºCBS/ºCBH

27.0/22.6ºC

Temperatura hivern

2.0ºC

Situació

41º 18”

Altitud (sobre el nivell del mar)

25 m

Estació

Temperatura operativa

Humitat relativa

Estiu

23‐25ºC

45‐60%

Hivern

21‐23ºC

40‐50%
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3.4.2 CÀLCUL DE LES CÀRREGUES
Per el càlcul de les carregues internes s’ha tingut en compte fonamentalment:
Condicions exteriors
Condicions interiors
Ocupació
Carregues internes
Característiques del tancament
Per el càlcul s’ha emprat el programa d’instal∙lacions, on queden detallats les hipòtesis considerades i els resultats del càlcul.
D’acord amb les hipòtesis de càlcul i esquemes de principi d’aire, les necessitats i prestacions tèrmiques de cadascuna de les
àrees que formen part de l’edifici , el resum de necessitats es troba a l’annex de càlcul corresponent
RESUM DEL CÀLCUL DE CÀRREGUES
La potencia calculada amb el programa de carregues ja calculada les simultaneïtats dona els següents resultats:

3.5 GENERACIÓ DE CALOR I FRED
Es proposa realitzar el fred i calor del Meeting point i laboratori amb un sistema multisplit de Fugitsu/general de les següents
característiques

Model maquina exterior

AOYG45LBTB

Model unitats interiors (2 unitats)

AUYG22LVLA

Tipus

Multisplit 2x1

Potència nominal (fred/calor)

11.7/14.54kW

Rendiment (ESEER)

3.21

Dimensions

1290/900/330
(ample/llarg/ alt)

Es proposa realitzar el fred i calor de les sales de reunions amb un sistema Split 1x1(un per cada sala de Fugitsu/general de les
següents característiques

Model maquina exterior

AOYG14LALL

Model unitat interior

AUYG14LVLB

Tipus

split 1x1
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Potència nominal (fred/calor)

5.29/5.70kW

Rendiment (ESEER)

3.21

Dimensions

578/790/300
(ample/llarg/ alt)

Esquema de funcionament 2x1:

Esquema funcionament 1x1
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3.5.1 Components de la instal∙lació
Canonades de distribució
Les canonades seran de coure amb unió per soldadura.
Les canonades compleixen que:
a) La distància entre suports serà la necessària per a que no es produeixin fletxes superiors al 2% i mai superior a 4 m.
b)Els circuits han de ser auto‐suportats i no recolzats en altres elements.
c) Els elements de suport han de permetre la lliure dilatació de la canonada sense perjudicar l’aïllament i no transmetre
vibracions (patins lliscants tipus HILTI o equivalent). A part serà necessari la instal∙lació de lires segons les especificacions del
fabricant i la D.F.
d)En les alineacions rectes les desviacions seran inferiors al 2%.
e) Els circuits aniran col∙locats amb pendent de forma que no es formin en ells bosses d’aire. En els punts alts dels mateixos
s’instal∙laran purgadors automàtics i punts de buidat en els baixos.
f) En els passos de murs i envans es disposarà de maniguets protectors que deixin lliure la circulació, havent de tornar a omplir
l’espai buit amb material tou, considerant‐los accessoris de la canonada.
g) Els elements de control com termòmetres, manòmetres, etc., es situaran de forma que sigui fàcil la seva visualització, així
com la seva substitució sense haver de parar la instal∙lació. Aquests elements es situaran en punts en que la indicació sigui
correcta.
h)Quan s’utilitzin materials diferents es disposarà d’aïllants elèctrics o proteccions catòdiques adequades, considerant‐los
accessoris de les canonades.
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i) Per a compensar les dilatacions es realitzaran canvis de direcció o es disposarà de maniguets dilatadors o altres elements
anàlegs.
j) Quan es travessi un sector d’incendi serà necessari posar‐hi collars de sectorització.
k) Prèviament al pintat les superfícies seran netejades de partícules soltes com òxid o qualsevol altra matèria estranya.
l) La separació de les canonades serà la necessària per a permetre l’aïllament i el fàcil desmuntatge.
Les canonades de desguàs seran en execució PVC i disposaran de pendents adequats fins als punts de desguàs generals de
l’edifici. Inclouran accessoris, suportació i part proporcional de peces especials i sifons necessaris.
Els aïllament de les canonades compleix el que marca la normativa UNE i la IT 1.2.4.2. L’aïllament del circuit d’aigua freda i
calenta inclourà la valvuleria i accessoris.
Aïllament
S'efectuarà amb material compost per escuma electromèrica de cèl∙lula tancada, tipus Armaflex, i l'espessor mínim. En el tram
de recorregut per l'exterior, al fals s'haurien de protegir els circuits amb canal metàl∙lica tapada i pintura amb armafinish o
similar, evitant la degradació de l'aïllament per les inclemències climàtiques.
Vas expansió
No serà necessari.
3.5.2 Elements terminals de distribució d’aire i equips auxiliars
Es realitzarà la climatització amb cassetes, climatitzant directament l’ambient desde el sostre. La ventilació l’aportació es
realitzarà directament al casset, la extracció es realitzarà amb reixes al sostre.
3.6 JUSTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA BENESTAR E HIGIENE IT1.1
3.6.1 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DEL AMBIENT TÈRMIC 1.1.4.1
Temperatura operativa
Es complirà el que exigeix la IT 1.1.4 en quant a les condicions de qualitat tèrmica en el ambient.
Les condicions de temperatura operativa i la humitat relativa segons IT 1.1.2.1.2 es fixen en base a: la activitat metabòlica de les
persones, del grau de vestimenta i del percentatge estimat d’insatisfets (segons la UNE‐EN ISO 7730).
Per un cas normal de activitat metabòlica sedentària de 1,2 met, con grau de vestimenta de 0,5 clo al estiu i 1 clo al hivern y un
PPD entre el 10 y el 20% obtindríem els següents valors:
Estació

Temperatura (ºC)

Humitat (%HR)

Hivern

21 – 23

40 – 50

Estiu

23 – 25

45 – 60

Temperatura ± 1ºC en els punts d’ubicació dels elements de control. En zones d’accés comunicades amb l’exterior la tolerància
pot arribar a ± 3ºC degut a la possibilitat de corrents d’aire que son difícils de controlar.
La instal∙lació s’ha calculat per tal de poder complir amb les exigències de la IT referents a temperatura de confort en l’interior
de l’edifici, però com no s’actua en la instal∙lació la resta d’exigències no són objecte del present projecte.
3.6.2 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DEL AIRE INTERIOR 1.1.4.2
Es realitza una ventilació forçada en totes les estances del edifici, en funció del us (Docent) del edifici, la qualitat d’aire que li
pertoca es una IDA‐2. Per optimitzar la ventilació s’han instal∙lat sondes de qualitat d’aire en cada sala i es realitza un seguiment
de les condicions de qualitat d’aire en continuo, i segons la UNE15.251 de 2007 es ventila contínuament de manera independent
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de la climatització de la sala amb uns recuperadors situats en planta soterrani que van injectant i extraoent aire de la sala per tal
de tenir sempre ventilades les estances mecànicament.
Amb aquesta ventilació realitzada per un recuperador de 1.500m3/h a 90Pa, ens asegura tenir les condicions higièniques
mínimes de qualitat d’aire interior.
3.6.3 Filtració del aire exterior mínim de ventilació
El filtratge es realitzara amb el recuperador de ventilació situat en el cel‐ras de la zona on s’actua.
Es complirà el que s’estableix a IT 1.1.4.2.4.. En particular per al cas més general de ODA‐2, els tipus de filtració vindrà donat per:
IDA 1

IDA 2

IDA 3

IDA 4

ODA 1

F7

F6

F6

G4

ODA 2

F7

F6

F6

G4

ODA 3

F7

F6

F6

G4

ODA 4

F6/GF/F9*

F6/GF/F9*

F6

G4

ODA 1

F9

F8

F7

F6

ODA 2

F9

F8

F7

F6

ODA 3

F9

F8

F7

F6

ODA 4

F9

F8

F7

F6

ODA 5

F9

F8

F7

F6

FILTRES PREVIS

FILTRES FINALS

*Es tindrà que preveure la instal∙lació de un filtre de gas o un filtre quimic(GF) situat entre les dues etapes de filtració. El conjunt
F6/GF/F9 es situarà preferentment, en una unitat de pretractament d’aire.
3.7

EXIGÈNCIA DE HIGIENE 1.1.4.3

3.7.1 Preparació de l’acs
No s’ha instal∙lat cap element productor d’acs
3.7.2 Escalfament de piscines.
No hi ha piscina en aquest projecte
3.7.3 Humidificadors.
No s’han instal∙lat humidificadors
3.7.4 Obertures de servei per la neteja de conductes i plénums.
No s’han instal∙lat plénums
3.8 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DEL AMBIENT ACÚSTIC.
Les instal∙lacions tèrmiques dels edificis han de complir la exigència del CTE DB HR
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En particular el nivell de potencia acústica, Lw, màxim d’un equip que emeti soroll, tal como una unitat interior d’aire
condicionat, situat en un recinte protegit, haurà d’esser menor que el valor del nivell sonor continuo equivalent estandarditzat,
ponderat A, LeqA,T, establert a la taula per cada tipus de recinte.
Valors d’aïllament acústic a soroll aeri, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinte protegit i l’exterior, en funció del índex de soroll dia, Ld.

Uso del edificio
Residencial y hospitalario

Ld

dBA

Dormitorios
30
32
37
42
47

Ld ≤ 60
60 < Ld ≤ 65
65 < Ld ≤ 70
70 < Ld ≤ 75
Ld > 75

Cultural, sanitario(1), docente y ad‐
ministrativo
Estancias
Aulas
30
30
32
30
37
32
42
37
47
42

Estancias
30
30
32
37
42

(1)

En edificis de uso no hospitalari, es dir, edificis de Asistencia Sanitaria de caràcter ambulatori, como despatxos mèdics,
consultes, àrees destinades al diagnosis i tractament, etc.

3.9 JUSTIFICACIÓ DE L’EXIGENCIA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA IT1.2
En aquest apartat es justifica el compliment de la IT d’eficiència energètica, en el següent quadre s’estima el consum anual de la
instal∙lació.
S

Estimació anual del consum d’energia primària emissions de CO2 (IT 1.2.3)
Energia Primària (kWh/año)
41.600

Emissions CO2 (kg/any)
27.050

Energia

E = Estimació consum energia Energia primària = E*C1
C1= Coeficient de
kWh/any
paso

Emissions de CO2 = E*C2
C2= Coeficient Emissions
de paso
(kg/any)

Gas Natural

No instal∙lat

1,011

0,204

GLP

No instal∙lat

1,081

0,244

Gasoil

No instal∙lat

1,081

0,287

Biomassa

No instal∙lat

1

0

Electricitat

Bombes calor

2,603

41.600

0,649

27.040

Els coeficients s’han obtingut de les dades proporcionades per IDAE sobre la estructura de generació elèctrica a España.
Aquestes dades poden trobar‐se subjectes a modificacions.

Justificació elecció del sistema de climatització.
Al ser un edifici existent no cal justificar el sistema elegit front dels altres sistemes.
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3.10 EXIGÈNCIA DE XARXA DE CANONADES I CONDUCTES IT 1.2.4.2
3.10.1 Aïllament tèrmic en xarxes de canonades
Les canonades que transporten aigua disposen d’aïllament contra la condensació en la xarxa d’aigua freda i de l‘aïllament
necessari segons la taula 1.2.4.2.1.
Els diàmetres, vindran determinats pels models de les unitats a connectar i les especificacions del fabricant dels equips. Els
accessoris, tipus derivació o distribuïdor, propis d'aquestes instal∙lacions, seran els subministrar el fabricant de les unitats
compliran totes les especificacions.
És especialment important, en aquest projecte, complir la distància màxima entre la primera derivació i l'últim evaporador.
Aquest punt, determinarà la instal∙lació d'aquesta primera derivació i per tant la distribució de la resta de línies frigorífiques. Les
soldadures, en tot el circuit frigorífic, s'han d'executar amb un lleuger corrent de nitrogen sec per l'interior del tub, evitant crear
restes de soldadura. AL finalitzar el conexionat de cadascun del circuits frigorífics, s'han de fer proves d'estanqueïtat, d'acord
amb el qual determina el vigent reglament, emprant nitrogen sec barrejat amb un 10% de refrigerant. Realitzada la prova de
pressió, s'ha d'efectuar una assecada per buit de tot el circuit, abans de procedir a la càrrega de gas refrigerant necessària.
3.10.2 Aïllament tèrmic en la xarxa de conductes.
Els conductes seran climaver neto amb un gruix de 25mm ja que la conductivitat tèrmica es 0.033w/mk enlloc dels 0.040 del
rite. En cas de ser superior caldrà instal3lar 30mm d’aillament
3.11 EXIGÈNCIA DE CONTROL IT 1.2.4.3
El control del sistema de climatització es realitza per mitja de les sondes instal∙lades.
3.12 EXIGÈNCIA DE COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS IT 1.2.4.4
Justifiquem en la seguent taula la no instal∙lació de comptador d’energia ni comptadors elèctrics per al càlcul del Esser.
Equip
Caldera
Refredadora

Potència
‐
80 kW

Números de usuaris
1
1

Equips de producció de fred i calor
Comptabilització de consums entre usuaris
1 usuari
No aplica
> 1 usuari
Necessari
Consum de combustible y energia elèctrica separada respecte altres usos
Pot. < 70 kW
No aplica
Pot. > 70 kW
Necessari
Mesurament d'energia
Pot. < 400 kW
Pot. > 400 kW

No aplica
Necessari

Mesurament i enregistrament d'energia elèctrica
Pot. Frig. < 400 kW
No aplica
Pot. Frig. > 400 kW
Necessari
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Mesurament hores de funcionament
Pot. < 70 kW
No aplica
Pot. > 70 kW
Necessari
Equips ventilació i bombes d'aigua
Mesurament hores de funcionament
Pot. < 20 kW
No aplica
Pot. > 20 kW
Necessari
Compressors frigorífics
Mesurament hores de funcionament
Pot. < 70 kW
No aplica
Pot. > 70 kW
Necessari
3.13 EXIGÈNCIA DE RECUPERACIÓ D’ENERGIA IT 1.2.4.5
3.13.1 Refredament gratuït per aire exterior 1.2.4.5.1
No hi ha instal∙lats dispositius tot aire de més de 70Kw, per tant no es necessari un subsistema de refredament gratuït.
3.13.2 Recuperació de calor de l’aire extracció 1.2.4.5.3
L’aire d’extracció es inferior a 0.5m3/s, per tant NO es necessari un subsistema de recuperació de l’aire de aire expulsat.
3.14 EXIGÈNCIA D’APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES IT 1.2.4.6
No és necessari la instal∙lació d’equips d’aproficament d’energies renovables ja que no es disposa d’ACS..
3.15 EXIGÈNCIA DE LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ DE ENERGIA CONVENCIONAL 1.2.4.7
No s’utilitza l’efecte joule en cap cas.
Els locals no habitables no es climatitzen.
No s’utilitzen els combustibles sòlits d’origen fòssil.
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3.16 JUSTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA DE SEGURETAT IT1.3
3.16.1 EXIGÈNCIA EN LA GENERACIÓ DE FRED I CALOR IT 1.3.4.1
3.16.2 Sala de maquines
No existeix sala de maquines
3.17 EXIGÈNCIA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS IT 1.3.4.3
Es complirà la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que sigui d’aplicació a la instal∙lació tèrmica.
3.18 EXIGÈNCIA EN LA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ IT 1.3.4.4
3.18.1 Superficies calentes
No existeix cap superfície que es pugui tocar accidentalment que estigui a més de 60ºC, les superfícies calentes de les unitats
terminals que estiguin a més de 80ºC estan protegides.
3.18.2 Parts mòbils
El material aïllant de les canonades no interfereix amb les parts mòbils dels seus components.
Tots els equips no estàtics s’instal∙laran amb elements elàstics que evitin la transmissió de vibracions als elements adjacents. En
les suportacions dels equips climatitzadors s’instal∙laran antivibradors i s’instal∙laran maniguets flexibles de lona en les
connexions dels climatitzadors als conductes.
3.18.3 Accessibilitat
Els elements s’han instal∙lat de tal manera que es poden netejar, mantenir i reparar, els elements de mesura son fàcilment
visibles, en els cel rasos tots els elements que necessiten de registre s’ha disposat d’accés de fàcil obertura.
3.18.4 Senyalització.
La sala de maquines disposa d’un planell amb l’esquema de principi de la instal∙lació, i amb un llibre del manual d’us i
manteniment. Les conduccions de les instal∙lacions estan senyalades d’acord amb la norma UNE 100100.
3.18.5 Mesures
El sistema disposa dels suficients elements per la supervisió de totes les magnituds, els aparells de mesura estan en llocs visibles.
En conductes d’aigua el sensor o baina penetra fins a l’interior de la canonada. Les mesures de pressió es realitzaran amb
manòmetres equipats amortidors de les oscil∙lacions de l’agulla indicadora.
En instal∙lacions com la que ens ocupa de mes de 70kw es disposa en la sala de maquines de com a mínim:
 Col∙lectors per impulsió i retorn d’un fluid portador: un termòmetre.
 Vasos de expansió: un manòmetre.
 Circuits secundaris de canonades d'un fluid portador: un termòmetre en el retorn, un per cada circuit.
 Bombes: un manòmetre per la lectura de la diferència de pressió entre aspiració i descàrrega, un per cada bomba.
 Xemeneies: un piròmetre o un piròstat amb escala indicadora.
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 Intercanviadors de calor: termòmetres i manòmetres a l'entrada i sortida dels fluids, excepte quan es tracti d'agents
frigorígens.
 Bateries aigua‐aire: un termòmetre a l'entrada i un altre a la sortida del circuit del fluid primari i preses per a la lectura de
les magnituds relatives a l'aire, abans i després de la bateria.
 Recuperadors de calor aire‐aire: preses per a la lectura de les magnituds físiques dels dos corrents d'aire.
 Unitats de tractament d'aire: mesura permanent de les temperatures de l'aire en impulsió, retorn i presa d'aire exterior.

Pàg. 18 de 38. Memòria

Av. Estudi General 7, altell 5 ∙ 25001‐Lleida ∙ T‐973 23.14.68 ∙ info@e3g.es ∙ www.e3g.es

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’EDIFICI DE L’ETSEIB DE LA UPC

4 INSTAL∙LACIÓ D’ELECTRICITAT

4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL INSTAL.LACIÓ
4.1.1 Objecte del projecte
L’objecte del present document és descriure la instal∙lació elèctrica de BAIXA TENSIÓ, justificant el compliment de la normativa
vigent.
4.1.2 Àmbit d’aplicació de la instal∙lació
La instal∙lació està concebuda per tal de donar subministrament elèctric en Baixa Tensió, a les instal∙lacions de dues sales i un
laboratori a l’edifici de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) edifici ETSEIB de Barcelona.
4.1.3 Abast del projecte
El projecte comprèn la instal∙lació de baixa tensió de les aules, des del Quadre General Existent fins als punts de consum,
incloent els següents conceptes:
- Reforma Quadre General de Distribució.
- Subquadres de zona (endolls, enllumenat i climatització).
- Distribució interior.
4.1.4 Subministrament elèctric
El nou subministrament les aules, serà des del Quadre General de Distribució de Zona existent. D’aquest Quadre General ja en
surten des de les seves corresponents proteccions, les línies d’enllumenat, força i clima, cap a la instal∙lació interior, de tal
manera que s’ampliaran les línies des d’aquestes proteccions existents.
La tensió de subministrament serà Trifàsica 400/230V i a la freqüència de 50Hz.
La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà :
CAIGUDA DE TENSIÓ
Enllaç
1,5%
Interior
Enllumenat :
Força : 5%
En tota la instal∙lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents fases, subdividint‐se de manera
que les pertorbacions originades per possibles avaries en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la
instal∙lació.
4.1.5 Normativa aplicable
 Seran d'obligat compliment, les prescripcions contingudes al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons Real
Decret 842/2002 del 2 d’agost tant pel que fa a les de caràcter general com a les particulars.
o

Instruccions tècniques complementàries, segons la taula 1, en funció del ús de la instal∙lació.

 Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament
electrotècnic per a baixa tensió
 Real decret 1627/97 de 24 d’octubre, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en L’obra
Pàg. 19 de 38. Memòria

Av. Estudi General 7, altell 5 ∙ 25001‐Lleida ∙ T‐973 23.14.68 ∙ info@e3g.es ∙ www.e3g.es

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’EDIFICI DE L’ETSEIB DE LA UPC
 Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora així com les Ordenances Municipals de
l'Ajuntament , i totes aquelles que afectin a la instal∙lació en el moment de la seva execució.
 Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes
 Normes UNE, EN y UNE‐EN d’obligat compliment

IINST. ELÈCTRIQUES TEMPORALS EN BT

GENERACIÓ MITJANÇANT GE

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA EN BT.

FOTOVOLTAICA GENERACIÓ BT.

PISCINES I FONTS

X

ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR

VIVIENDES

X

ENLLAÇ I SERVEIS COMUNS EDIFICI

INDUSTRIES, LOCALS i ACTIVITATS

INSTRUCCIÓ

 Normativa autonòmica d’aplicació

ITC‐BT‐01
ITC‐BT‐02

TÍTOL

Terminologia.
X

X

X

ITC‐BT‐03

X

X

X

Normes de referència en el Reglament Electrotècnic de baixa tensió.

X

X

X

Instal∙ladors autoritzats i empreses instal∙ladores autoritzades.
Modificada segons:
Correcció d’errors del Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses
normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar‐les a la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
i a la llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació
a la Llei sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
(BOE 207
26‐8‐2010)
REIAL DECRET 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes
reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar‐les a la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el llibre accés a las activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei
sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
Documentació i posada en servei de les instal∙lacions.
Modificada segons:
REIAL DECRET 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes
reglamentaries en matèria de seguretat industrial per adequar‐les a la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei
sobre el llibre accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

ITC‐BT‐04

X

X

X

X

X

X

X

X

ITC‐BT‐05

X

X

X

X

X

X

X

X

ITC‐BT‐06

X

ITC‐BT‐07

X
X

Verificacions i inspeccions.

X

Xarxes aèries per distribució en baixa tensió.

X

X

Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió.

X

X

ITC‐BT‐08

X

X

X

ITC‐BT‐09
ITC‐BT‐10

X
X

X

X

ITC‐BT‐11

X

X

X

X

ITC‐BT‐12

X

X

X

X

X

ITC‐BT‐13

X

X

X

X

ITC‐BT‐14
ITC‐BT‐15
ITC‐BT‐16
ITC‐BT‐17

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució
de energia elèctrica.

X

X
X

Instal∙lacions d’enllumenat exterior.
Previsió de carregues per subministres en baixa tensió.

X

Xarxa de distribució de energia elèctrica. Escomeses.

X

Instal∙lacions d’enllaç. Esquemes.

X

X

Instal∙lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció.

X
X
X
X

X
X
X
X

Instal∙lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació.
Instal∙lacions d’enllaç. Derivacions individuals.
Instal∙lacions d’enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes de instal∙lació.
Instal∙lacions d’enllaç. Dispositius generals e individuals de comandament i protecció.

X
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ITC‐BT‐18
ITC‐BT‐19
ITC‐BT‐20
ITC‐BT‐21
ITC‐BT‐22
ITC‐BT‐23
ITC‐BT‐24
ITC‐BT‐25
ITC‐BT‐26
ITC‐BT‐27
ITC‐BT‐28

X
X
X
X
X
X
X

ITC‐BT‐29

X

ITC‐BT‐30
ITC‐BT‐31
ITC‐BT‐32
ITC‐BT‐33
ITC‐BT‐34
ITC‐BT‐35
ITC‐BT‐36
ITC‐BT‐37

X
X
X

ITC‐BT‐38

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

ITC‐BT‐39
ITC‐BT‐40
ITC‐BT‐41

X

X

X

ITC‐BT‐42

Interruptor de control de potència.
Instal∙lacions de posada a terra.
Instal∙lacions interiors o receptores. Prescripcions generales.
Instal∙lacions interiors o receptores. Sistemas de instal∙lació.
Instal∙lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectors.
Instal∙lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats.
Instal∙lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions.
Instal∙lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes e indirectes.
Instal∙lacions interiors en habitatges. Número de circuits i característiques.
Instal∙lacions interiors en habitatges. Prescripcions generales de instal∙lació.
Instal∙lacions interiors en habitatges. Locals que continguin una banyera o dutxa.
Instal∙lacions en locals de pública concurrència.
Prescripcions particulars per les instal∙lacions elèctriques dels locals amb risc de incendi o
explosió.
Instal∙lacions en locals de característiques especials.
Instal∙lacions amb fins especials. Piscines i fonts.
Instal∙lacions amb fins especials. Màquines d’elevació i transport.
Instal∙lacions amb fins especials. Instal∙lacions provisionals i temporals de obres.
Instal∙lacions amb fins especials. Fires i stands.
Instal∙lacions amb fins especials. Establiments agrícoles i hortícoles.
Instal∙lacions a molt baixa tensió.
Instal∙lacions a tensions especials.
Instal∙lacions amb fins especials. Requisits particulars per la instal∙lació elèctrica en
quiròfans i sales de intervenció.
Instal∙lacions amb fins especials. Tanques elèctriques per bestia.
Instal∙lacions generadores de baixa tensió.
Instal∙lacions elèctriques en caravanes i parcs de caravanes.
Instal∙lacions elèctriques en ports i marines per vaixells de recreo.

ITC‐BT‐43

X

X

X

X

X

X

Instal∙lació de receptores. Prescripcions generals.

ITC‐BT‐44

X

X

X

X

X

X

Instal∙lació de receptores. Receptores per enllumenat.

ITC‐BT‐45
ITC‐BT‐46
ITC‐BT‐47

X
X

Instal∙lació de receptores. Aparells d’escalfament.
Instal∙lació de receptores. Cables i folis radiants en habitatges.
X
X
X
Instal∙lació de receptores. Motors.
Instal∙lació de receptors. Transformadors i autotransformadors. Reactàncies i rectificadors.
ITC‐BT‐48
X
X
Condensadors.
ITC‐BT‐49
X
Instal∙lacions elèctriques en mobles.
ITC‐BT‐50
Instal∙lacions elèctriques en locals que contenen radiadors per saunes.
Instal∙lacions de sistemes de automatització, gestió tècnica de la energia i seguretat per
ITC‐BT‐51
X
habitatges i edificis.
ITC‐BT‐52
Instal∙lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.
Taula 1. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES D’APLICACIÓ EN FUNCIÓ DE L’ÚS DE LA INSTAL∙LACIÓ

4.2 DESCRIPCIÓ INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA DE BT
La Distribució interior de les instal∙lacions de Baixa Tensió es farà a partir d’un Quadre Elèctric Existent (QGBT) alimentat des de
la xarxa pública.
4.2.1 Potències
D’acord amb l’estimació de càrregues que es relaciona en la justificació de potències i fulls de càlcul, les potències seran les
següents:
RELACIÓ DE POTÈNCIES
DENOMINACIÓ
POTÈNCIA
Potència instal∙lada
22,85
Potència
màx.
Admissible
110,85
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La Potència màxima admissible ve donada per l’interruptor general del quadre de 160A.
4.2.2 Escomesa
L’Escomesa fins al Quadre General de Distribució, és existent i per tant doncs, no és objecte de projecte, i es mantenen les
seccions de cablejat.
4.2.3 Línies i derivacions
Del Quadre General existent, en sortiran 3 derivacions, una línia d’enllumenat cap a les aules i laboratori, una línia de força
també cap a les aules i laboratori i una línia de clima cap a la coberta, per alimentar a les unitats exteriors.
Així doncs, el cable de la Línia d’Enllumenat és de 4x16+TTx16mm2, i els cables de les Línies de Força i Clima seran de
4x25+TTx16mm2, tots ells de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de poliolefines, no propagador de l’incendi i
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius.
Els conductors seran amb designació H07Z1‐K, complint amb la normativa vigent CPR (Construction Product Regulation ‐
reglament emès per la Unió Europea amb el propòsit de regular els límits de la resistència al foc i substàncies perilloses en els
materials utilitzats en la construcció) amb una classe mínima Cca‐s1b,d1,a1.
4.2.4 Quadre general
Existeix un quadre general amb una protecció de 160 A.
QUADRE GENERAL
LÍNIA
L1
L2
L3

4.2.4.1

DENOMINACIÓ
Enllumenat
Força
Clima

PROTECCIONS EXISTENTS (A)
63
100
100

Elements de maniobra i protecció

Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics de baixa tensió en caixa emmotllada que hauran de complir
les condicions fixades en les Especificacions Tècniques (Interruptors automàtics compactes), equipats amb relés magnetotèrmics
regulables o unitats de control electròniques amb els corresponents captadors. Les sortides corresponents al subministrament
preferent (xarxa‐grup) estaran dotades de telecomandament. Poder de tall: 6 kA eff (380/415 V).
Aquests interruptors incorporaran, generalment, una protecció diferencial regulable en sensibilitat i temps, d’acord amb les
característiques que s’assenyalen en l’esmentada Especificació Tècnica.
Tots els elements compliran normativa general UNE‐EN 60.947.
L’interruptor general serà del tipus manual en càrrega, en caixa emmotllada aïllant, de tall plenament aparent, amb indicació de
"sense tensió" només quan tots els contactes estiguin efectivament oberts i separats per una distància convenient.
Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics magneto‐tèrmics modulars per a comandament i protecció
de circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits, de les característiques següents:
Calibres: 10 a 32 A regulats a 20 °C Tensió nominal: 230/400 V ca Freqüència: 50 Hz Poder de tall : Mínim 10 kA
Totes les sortides estaran protegides contra defectes d’aïllament mitjançant interruptors diferencials de les següents
característiques:
Calibres: Mínim 25 A Tensió nominal: 230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars) Sensibilitat: 30 mA (enllumenat i preses de corrent)
300 mA (màquines)
Totes les sortides l’actuació de les quals estigui prevista es realitzi de forma local i/o a distància, mitjançant control manual o a
través d’un sistema de gestió, estaran dotades de contactors que permetin el telecomandament d’aquests circuits sota càrrega i
assegurin un número elevat d’obertures i tancaments.
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4.2.4.2

Sistemes de protecció

Protecció contra sobreintensitats
Tots els circuits estaran protegits en origen contra els efectes de les sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o
curtcircuit en totes les fases mitjançant la instal∙lació d’interruptors automàtics magneto‐tèrmics o fusibles calibrats, a l’origen
dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o
neutre. El calibre d’aquestes proteccions serà d’adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, aparells i instal∙lacions.
El dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les intensitats màximes admissibles, les quals es troben a les taules
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les característiques d'aquest sistema de protecció compliran amb el que s'indica a la Instrucció ITC‐BT‐22.
Protecció contra contactes indirectes
Es realitza mitjançant la posada a terra de les masses metàl∙liques i l’acció de dispositius de tall per intensitat de defecte,
utilitzant interruptors diferencials de tall omnipolar en el cas de circulació d’un corrent a terra de valor superior a la sensibilitat
dels interruptors. La sensibilitat d’aquests interruptors serà de 30 mA per als circuits d’enllumenat i de 300 mA per als circuits de
força.
Totes les masses s’uniran al conductor de protecció mitjançant la presa de corrent o del born de terra del receptor.
A la línia de terra s’uniran també totes les estructures, els suports i els altres elements metàl∙lics.
Aquestes unions d’equipotencialitat s’efectuaran amb conductor de coure de secció mínima de 2,5mm2 si és amb aïllament i
mínima de 6mm2 si és conductor nu.
Es complirà el que s’especifica a la Instrucció ITC‐BT‐24.
Protecció contra contactes directes
Aquest va incorporada en els equips elèctrics i en la instal∙lació, per la inaccessibilitat de les parts en tensió, bé per allunyament,
interposició d’obstacles o pel recobriment de les parts actives mitjançant aïllament adequat.
L’esquema de la distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions pertinents, respon al criteri de què en cas de
produir‐se alguna errada en la instal∙lació o els receptors connectats a la mateixa, només quedi temporalment inutilitzada la
zona afectada per l’avaria, mantenint‐se la resta de la instal∙lació en perfecte funcionament.
Per a circuits de força motriu els interruptors automàtics de protecció respondran a una corba de dispar lenta, per a evitar la
seva acció sobre la posada en marxa dels motors que protegeix.
4.2.4.3

Sistemes de protecció contra descàrregues atmosfèriques

No és objecte de projecte.

4.2.5 Quadres secundaris
A les aules s’hi posarà dos subquadres, un per enllumenat i un altre per força, des d’on protegiran les línies fins als punts de
consum.
El subquadre de Clima, estarà ubicat junt amb les unitats exteriors.
SUBQUADRE ENLLUMENAT AULES
LÍNIA
L1
L2
L3
L4
L5
L6

DENOMINACIÓ
Pissarra
Laboratori
Meeting
Sala 1
Sala 2
Emergències

POTÈNCIA (W)
100
1000
1000
800
800
500
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SUBQUADRE FORÇA AULES
LÍNIA
F1
F2
L3
L5

DENOMINACIÓ
Meeting Point
Sala 1
Laboratori
Sala 2

POTÈNCIA (W)
2000
2000
2000
2000

SUBQUADRE CLIMA
LÍNIA
C1
C2
C3
C4
C5

DENOMINACIÓ
Ext.1
Ext.2
Ext.3
Vent. Aportació
Vent. Extracció

POTÈNCIA (W)
4600
2875
2875
150
150

4.2.6 Instal∙lació de posada a terra
4.2.6.1

Objecte de la posada a terra

L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les masses metàl∙liques, per un defecte
d’aïllament (tensió de contacte); i assegurar el funcionament de les proteccions. Els valors que es consideren admissibles per al
cos humà són:
• Local o emplaçament conductor: 24 V
• Altres casos: 50 V
La posada a terra consisteix en un lligam metàl∙lic directe entre determinats elements d’una instal∙lació i un elèctrode o grup
elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió s’aconsegueix que no existeixin diferències de potencial perilloses en el
conjunt d’instal∙lacions, edifici i superfície pròxima al terreny. Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels corrents de
manca o de descàrregues d’origen atmosfèric.
4.2.6.2

Característiques posada a terra

Tal i com expressa el REBT 2002 ITC‐BT‐18, el valor de la resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar
tensions de contacte superiors a 24V i 50V (especificats a l’apartat anterior). Si les condicions de la instal.lació són tals que
poden donar lloc a tensions de contacte superiors als valors senyalats anteriorment, s’assegurarà la ràpida eliminació de la falta
mitjançant dispositius de tall adequats a la corrent de servei.
Tenint en compte que a la instal.lació elèctrica s’utilitza com a dispositiu de tall un interruptor diferencial amb una sensibilitat
nominal In = 30mA, el valor reglamentari màxim de la resistència a terra serà de 1.666 Ω per tensions de contacte de 50V i de
800 Ω per a tensions de contacte de 24V.
RE = V / In = 50V / 30mA = 1,666k
Ω
Però per facilitar una ràpida desconnexió de l’interruptor diferencial i assegurar una baixa tensió de defecte a les masses abans
de que aquestsa desconnexió es produeixi, és convenient deixar el valor de la resistència de terra molt per sota d’aquest valor.
Al respecte, s’ha de saber que la delegació provincial del Ministeri d’Indústria té potestat per fixar uns límits de resistència de
terra, entre altres, tan exigents com cregui convenient. Per això, i per ser un valor variable en funció del temps, la corrosió de les
piques, la temperatura, humitat, etc. les diferents delegacions provincials del Ministeri d’Indústria solen limitar‐lo a valors molt
més baixos, compresos entre 15 Ω i 37 Ω, segons si les instal∙lacions estan dotades de parallamps o no respectivament.
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4.2.6.3

Parts de la instal∙lació de posada a terra

• El terreny: Absorbeix les descàrregues
• Preses de terra: Elements d’unió entre terreny i circuit. Estan formades per elèctrodes embeguts en el terreny que
s’uneixen, mitjançant una línia d’enllaç amb terra, als punts de posada a terra (situats normalment en pericons).
• Línia principal de terra: Uneix els punts de posada a terra amb les derivacions necessàries per a la posada a terra de totes
les masses.
• Derivacions de les línies principals de terra: Unions entre la línia principal de terra i els conductors de protecció.
• Conductors de protecció: Unió entre les derivacions de la línia principal de terra i les masses, a fi de protegir contra els
contactes indirectes.
D’acord amb la Instrucció ITC‐BT‐18, els conductors de protecció seran independents per circuit, hauran de ser de les següents
característiques:
• Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el conductor de protecció serà de la mateixa secció que els
conductors actius.
• Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm² el conductor de protecció serà de 16 mm².
• Per a seccions de fase superiors a 35 mm² fins a 120 mm2 el conductor de protecció serà la meitat de l’actiu.
Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en qualsevol cas el seu traçat
serà paral∙lel a aquests i presentarà les mateixes característiques d’aïllament.
Es seguiran les seccions marcades en cadascun dels plànols, que acompanyen a aquesta Memòria.

4.2.7 Canalitzacions
Tubs:
• Execució superfície: Seran aïllants rígids blindats de material plàstic, compliran amb normativa UNE‐EN 50086.
• Execució encastada: Seran de material plàstic doble capa grau de protecció 7.
Safates:
• Estaran fabricades amb reixa de barres d’acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre, galvanitzades per immersió en
calent (70 micres), aniran provistes de tapa extraïble i portaran separadors.
Caixes:
• Superfície: Seran material aïllant de gran resistència mecànica i autoextinguibles dotada de ràcords.
• Encastada: Seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica dotada de ràcords. Com a norma general totes les caixes
hauran d’estar marcades amb els números de circuits de distribució.
Per a la col∙locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC‐BT‐20.
Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i secció dels conductors que han
d’allotjar, segons el sistema d’instal∙lació i classe de tub, seran els fixats en la instrucció ITC‐BT‐21.
Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs. Les dimensions d’aquestes caixes seran tals
que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva fondària, equivaldrà, quan menys, al
diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva fondària i 60 mm per al diàmetre o costat
interior. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d’emprar‐se premsaestopes
adequats.
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions per simple, retorciment entre si dels
conductors, sinó que haurà de realitzar‐se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o
regletes de connexió, pot permetre’s altrament, la utilització de brides de connexió.
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Les línies sobre safates que discorrin per l’interior de sòls tècnics o de claveguerons registrables estaran constituïdes per
conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat per a 1.000 V de servei, designació RZ1 0,6/1 kV.

4.2.8 Conductors
La instal∙lació es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de poliolefines per a 1.000 V
amb designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21.123 part 4 ó 5 en trams per safates i 750 V amb designació 07Z1 segons UNE
211.002 en trams de derivació amb tub.
La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 % pels circuits d'enllumenat i del 5 % pels de
força motriu o usos diferents d'enllumenat.
Línia Repartidora
Derivació Individual
Circuits
TOTAL

Enllumenat %
0.5
0.5
2
3%

Força %
0.5
0.5
4
5%

En tota la instal∙lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents fases, subdividint‐se de manera
que les pertorbacions originades per possibles avaries en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la
instal∙lació.
La instal∙lació de posada a terra seguirà l’esquema TT.
Tot els cables de la instal∙lació seran lliures d’ halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda.
Taula resum dels tipus de cable utilitzats
ITC‐BT
Tipus d’instal∙lació
14
Enllaç
Línia general d’alimentació
15
Derivació individual
16
Centralització de comptadors
26
Interiors d’habitatges
General
27
Interiors amb banyera o dutxa
28
Locals de pública General
concurrència
Connexió interior de quadres
Circuits de serveis de seguretat
30
Locals especials
Local humit
Local moll, piscines (vol. 0,1,2) i
fonts (vol. 0,1)

Sota tub
Sota tub

Tipus de cable
RZ1‐K (AS)
RZ1‐K (AS), ES07Z1‐K (AS)
H07Z‐R, ES07Z1‐R (AS)
H07V‐u, H07V‐R, H07V‐K
H07V‐U, H07V‐R, H07V‐K, H05VV‐F
ES07Z1‐K (AS), RZ1‐K (AS)
ES05Z1‐K (AS)
Cables AS+ resistents al foc
H07V‐K
H07V‐K

4.2.9 Preses de corrent
D’acord amb la disposició del mobiliari i les necessitats previstes, es disposaran alimentacions i preses de corrent per a les
diverses utilitzacions.
En els esquemes unifilars de quadres elèctrics es fa relació de les previsions de potències elèctriques per circuits d’utilització i
tipus de subministrament, així com el dimensionat dels conductors als diferents equips.
I a la documentació gràfica estan definits els punts de treball i la seva ubicació.
4.2.10 Il∙luminació
A efectes del compliment de les exigències del nivell de il∙luminació del HE3, es consideren acceptables els valores dels diferents
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paràmetres d’il∙luminació que defineixen la qualitat de les instal∙lacions d’il∙luminació interior, indicades en l’apèndix B del HE3.
Els nivells mitjos d’il∙luminació previstos per a les diferents àrees del local són els següents:
• Sala 1: 500lux
• Sala 2 : 500lux
• Laboratori : 500lux
• Meeting : 500lux
4.2.10.1 Sistemes d’il∙luminació
Les lluminàries a totes les sales, serà l’adequada, per tal de complir amb els nivells d’il∙luminació.
Es preveu pantalles de 60x60cm amb il∙luminació Led a totes les sales i laboratori.
4.2.10.2 Enllumenats especials
Seguint les prescripcions assenyalades en la instrucció ITC‐BT‐28, es disposarà un sistema d’enllumenat d’emergència (seguretat
o reemplaçament) per preveure una eventual manca de l’enllumenat normal per avaria o deficiències en el subministrament de
xarxa.
L’enllumenat de seguretat permetrà l’evacuació de les persones de forma segura i haurà de funcionar com a mínim durant 1
hora. S’inclouen dintre de l’enllumenat de seguretat les següents parts:
• Enllumenat d’evacuació: Proporcionarà a nivell de terra en l’eix dels passos principals una il∙luminació horitzontal
mínima de 1 lux. En els punts amb instal∙lacions de protecció contraincendis i en els quadres elèctrics d’enllumenat, la
il∙luminació mínima serà de 5 lux.
• Enllumenat antipànic: Proporcionarà una il∙luminació ambient adequada per a accedir a les rutes d’evacuació, amb una
il∙luminació mínima de 0,5 lux. En les zones d’alt risc la il∙luminació serà de 15 lux.
L’enllumenat d’emergència (seguretat o reemplaçament) estarà constituït per aparells autònoms la posada en funcionament del
qual es realitzarà automàticament al produir‐se una fallada de tensió en la xarxa de subministrament o quan aquesta baixi del 70
% del seu valor nominal.

Pàg. 27 de 38. Memòria

Av. Estudi General 7, altell 5 ∙ 25001‐Lleida ∙ T‐973 23.14.68 ∙ info@e3g.es ∙ www.e3g.es

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’EDIFICI DE L’ETSEIB DE LA UPC

4.2.10.3 Eficiència en instal∙lacions d’il∙luminació (HE3)
La finalitat d’aquest apartat, és el compliment dels diferents apartats del CTE HE3.
ZONES D’ACTIVITATS DIFERENCIADES

VEEI
LÍMIT(W/M2 A
100 LUX)

Administratiu en general
Espais esportius
recintes interiors assimilables al grup 1 no descrits a
Zones comuns*
magatzems, arxius, sales tècniques y cuines
Administratiu en general
Sales d’actes, reunions, conferències

3.5
5.0
4.5
4.5
5.0
6.0
10

Zones comunes*

10

GRUP
Zones de no representació

Zones de representació

Es defineix com a zones de no representació o espais en els quals el criteri de disseny, la imatge o l'estat anímic que es vol
transmetre a l'usuari amb la il∙luminació, queda relegat a un segon pla enfront d'altres criteris com el nivell d'il∙luminació, el
confort visual, la seguretat i l'eficiència energètica. El cas contrari queda definit com a zona de representació
L’eficiència energètica de la instal∙lació d’il∙luminació, es determinarà mitjançant el valor VEEI (W/m²) per cada 100 lux.
S’estableix el VEEI en funció de l’edifici i l’activitat.
a) Grup 1: Zones de no representació.
b) Grup 2: Zones de representació. El nostre edifici pertanyerà als grup 1
4.2.10.4 Sistemas de control i regulació
A cada zona es disposa d’un sistema d’encès i apagat manual. De qualsevol forma no es realitzarà cap sistema d’encès i apagat
directament des del quadre elèctric.
4.2.10.5 Sistema d’aprofitament de llum natural
No es disposa.
4.2.10.6 Enllumenat exterior
No es disposa.
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4.3 CÀLCULS
En l’annex de càlcul es troba la documentació relativa als càlculs de cadascuna de les línies.
4.3.1 Càlculs elèctrics
Pels Càlculs elèctrics s'ha seguit la normativa respecte a caigudes de tensió admissibles i intensitats màximes admissibles. Les
expressions utilitzades han estat:
Sistema monofàsic:

P = V  I  cos
2 P  L  
c.d .t. = cos
 V  S
Sistema trifàsic:

P = 3  Vl  I  cos

c.d .t. = cosP  LV  S
P = Potència
L = Longitud circuit
I = Intensitat
V = Tensió de fase
Vl = Tensió de línia
Cos = Factor de potència
 = Conductivitat del coure
c.d.t. = Caiguda de tensió
S = Secció
4.3.2 Proves
Abans de la posada en marxa de la instal∙lació es faran les següents proves:
* Mesura de l'aïllament i rigidesa dielèctrica.
* Mesura de la resistència del terra (des de cada receptor connectat a

aquesta).

* Mesures de fuites per a cadascun dels diferencials de la instal∙lació.
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5 INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT
Aquesta xarxa estarà d’acord amb les prescripcions del Document Bàsic HE del CTE.
En el disseny de l’enllumenat del centre s’ha seguit els següents criteris:
 500 luxes a nivell de taules
 Reproducció exacta dels colors. S'han elegit làmpades de tonalitat llum dia amb espectre lluminós que proporcionen una
reproducció aproximada a llum dia de tipus Ra >80.
 La temperatura de color serà de 4.000 K.
 S’ha dissenyat l’enllumenat del centre tenint en compte el rendiment energètic de la instal∙lació. Majoritàriament s’ha
instal∙lat Led.
Al ser soterrani no existeix possibilitat de llum natural.
LOCAL
Aules/laboratoris
i

/

NIVELL LUMÍNIC MIG
(l500)

Els valors considerats de VEEI es troben per sota dels màxims establerts al CTE. La relació entre l’índex del local (K) i el total de
llumeneres de cada zona es conforme a l’indica’t al CTE.
Per un altra banda, a totes les aules també es preveu un interruptor per la connexió/desconnexió de les llumeneres situades a
una distància de 3 m de les finestres, mitjançant polsador que permetrà la regulació d’aquestes també.
Les zones d’ús esporàdic disposaran de sistemes de control d’encesa i apagada, amb detectors de presència.
5.1 CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMPADES
En el que és referent a les característiques dels conjunts de làmpades més equips d’encesa, es compliran les indicacions del punt
de l’apartat HE3 del CTE.
5.2 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
L’oferta del contractista elèctric haurà d’incloure el Pla General de manteniment conforme a les indicacions del punt 5 de
l’apartat HE3 del CTE.
5.3 DIMENSIONAT
5.3.1 Càlcul de línies
El càlcul de la secció de les línies es realitzarà respectant la caiguda de tensió màxima admesa en funció del tipus de receptor així
com del màxim corrent admès en funció del tipus d’aïllament. Seleccionant en tot cas la secció que resulti mes desfavorable.
Com a criteri de càlcul s’establirà el següent:
 L’intensitat nominal per les línies d’alimentació a electromotors, es calcularan considerant el 125% de la intensitat
nominal a plena càrrega.
 Les línies destinades a endolls per a usos d’oficina es calcularan considerant els coeficients de simultaneïtat establerts.
 L’intensitat nominal dels circuits d’enllumenat equipats amb làmpades de descàrrega, es calcularan considerant una
potencia en VA equivalent a la potencia en W multiplicada per 1.8.
S’adjunta els càlculs de les línies a l’annex I.
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5.3.2 Càlculs lumínics.
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6 AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL
6.1 ANTECEDENTS
L’edifici existent ja disposa de les instal∙lacions de Rack, megafonia i detecció d’incendis. S’ampliaran les instal∙lacions per tal de
donar servei al nou espai.
6.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS
S’ha previst la instal∙lació d’un sistema de cablejat estructural a tota l’ampliació del espai per tal de dotar de servei de dades i de
telefonia i Internet a les diferents dependències.
S’ampliara armari principal de comunicacions a la sala de rack destinada exclusivament a aquest ús.
En general, les sales de reunions i laboratori disposaran de punts de treball situats en una canal vista
6.3 DISSENY
6.3.1 Criteris de disseny instal∙lació de Telecomunicacions
 Cablejat UTP categoria 6a
 Punts de veu i dades categoria 6a
 Ampliació amb 2 panells el rack existent.
 Instal∙lació de punts rj45 en canal situada en paret.
6.4 CRITERIS DE DISSENY INSTAL∙LACIÓ DE MEGAFONIA
S’ha previst la ampliació del sistema actual de megafonia. Es connectaran els altaveus a la línia mes pròxima que tingui potencia
suficient per poder alimentar
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

✔

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte
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- Amplada:  0,90 m

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

✔

✔

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

Habilitació de dues sales i un laboratori a l'edifici de l'ETSEIB de la UPC.

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte
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GENERALS

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

Itineraris
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació
✔

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

✔

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Habilitació de dues sales i un laboratori a l'edifici de l'ETSEIB de la UPC.

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

S’admet d 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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✔

- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Habilitació de dues sales i un laboratori a l'edifici de l'ETSEIB de la UPC.

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Botoneres:

- Portes

cabina

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

✔

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

✔

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

✔

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m

✔

* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

Habilitació de dues sales i un laboratori a l'edifici de l'ETSEIB de la UPC.
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R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC
TIPUSD’INTERVENCIÓ(*)
Edificidenovaconstrucció
✔

Intervencióenedificisexistents
canvid'úscaracterísticdel'edifici
canvisd'activitatenunazonadel'edificique
ї adequaciódelainstalͼlaciód'aquestazona
impliquiunvalormésbaixdelVEEIlímit,respecteal
del'activitatinicial
ї d’aplicacióenl’àmbitdelprojecte
intervencionsenedificisambunasuperfícieútil
totalfinal>1.000m2(incloseslespartsampliades,si
s'escau),enlaqueesrenovimésdel25%dela
superfícieilͼluminada
altresintervencionsenlesqueesrenovioampliï
unapartdelainstalͼlació:

✔

ї s'adequaràlapartdelainstalͼlaciórenovadaoampliadapertaldequees
compleixinelsvalorsdeVEEIlímitenfunciódel'activitat
quanlarenovacióafectiazonesdel'edificiperalesques'estableixila
obligatorietatdesistemesdecontroloregulació,se'ndisposarà.

EXIGÈNCIES
✔

VEEIvalord’eficiènciaenergèticadelainstalͼlació(W/m2)
Esgarantiranelsvalorslímitsfixatsacontinuacióenfunciódel’úsdecadazona:
(elvalorincloulailͼluminaciógeneralilad’accent,excloulad’ilͼluminaciód’aparadorsizonesd’exposició)
administratiuengeneral
andanesd’estacionsdetransport

3

salesdediagnòstic(1)

3,5

aulesilaboratoris(2)

zonescomunesenedificisŶŽresidencials
centrescomercials(s’excloulesbotigues)(7)

habitacionsd’hospital(3)

hosteleriairestauració(8)

recintesinteriorsnodescritsenaquestllistat

religiósengeneral

(4)

zonescomunes 

4

magatzems,arxius,salestècniquesicuines

✔

5

biblioteques,museusigaleriesd’art

pavellonsd’exposicionsofires
✔

estacionsdetransport(6)
supermercats,hipermercatsigransmagatzems

salesd’actes,auditorisisalesd’úsmúltipleiconvencions;sales
d’ocioespectacle,salesdereunionsisalesdeconferències(9)

6

8

aparcaments

botiguesipetitcomerç

espaisesportius(5)

habitacionsd’hotels,hostals,etc.

10

localsambnivelld’ilͼluminació>600lux

2,5

Potènciainstalͼladaal’edifici(W/m2)
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Enfunciódel’úsdel’edifici,lapotènciainstalͼladaenilͼluminació(làmpares+equipsauxiliars)nosuperaràelssegüentsvalors:

✔

comercial

aparcament

docent

administratiu

hospitalari

15

residencialpúblic

5
12

restauració

18

altres

10

edificisambnivelld’ilͼluminació>600lux

25

auditoris,teatres,cinemes
✔

Sistemesdecontroliregulació
Peracadazonaesdisposaràde:
Ͳ unsistemad’encesaiapagadamanual,amancad’unaltresistemadecontrol(nos’acceptacomaúnicsistemadecontroll’encesai
apagadadesdelquadreelèctric)
Ͳ unsistemad’encesaperhoraricentralitzatacadaquadreelèctric
Perazonesd’úsesporàdic:
Ͳ elcontrold’encesaiapagadas’hauràdeferpersistemadecontroldepresènciatemporitzat,obépolsadortemporitzat
Perazonesambaprofitamentdelallumnatural(**):
Ͳ s’instalͼlaransistemesqueregulinelnivelld’ilͼluminacióenfunciódel’aportaciódellumnatural:
මenleslluminàriessituadessotaunalluerna
මenleslluminàriesd’habitacionsdemenysde6mdeprofunditat
මenlesduesprimereslíniesparalͼlelesdelluminàriessituadesaunadistància<5mdelafinestra
(*)

S’exclouendel’àmbitd’aplicaciógeneral:interiorsdelshabitatges;construccionsprovisionalsambunperíoded’utilitzacióprevistч2
anys;edificisindustrials,deladefensaiagrícolesopartsdelsmateixos;edificisaïllatsambsup.útiltotal<50m2;edificishistòrics
protegits;enllumenatsd’emergència

(**)

D’aplicacióenzonesambtancamentsdevidreal’exterioroapatis/atrisionesdoninunesdeterminadesrelacionsentrel’edifici
projectat,l’obstacleexterior,lasuperfícievidradad’entradadellumilessuperfíciesinteriorsdellocal(veureDBHEͲ3art.2.3b).
S’exclouendel’aplicaciód’aquestpunt(aprofitamentdelallumnatural):zonescomunesd’edificisnoresidencials;habitacions
d’hospital;habitacionsd’hotels,hostals,etc.;botiguesipetitcomerç
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Notes
Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraldesalestalscomsalesd’examengeneral,salesd’emergència,salesd’escàneriradiologia,
salesd’examenoculariauditiuisalesdetractament.Quedenexclososlocalstalscomsalesd’operació,quiròfans,unitatsdecures
intensives,dentista,salesdedescontaminació,salesd’autòpsiesimortuorisialtressalesque,perlasevaactivitat,espuguinconsiderar
comasalesespecials.

(2)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciódel’aulailespissarresdelesaulesd’ensenyament,aulesdepràcticad’ordinador,música,laboratoris
dellenguatge,aulesdedibuixtècnic,aulesdepràctiquesilaboratoris,manualitats,tallersd’ensenyamentiaulesd’art,aulesde
preparacióitallers,aulescomunsd’estudiiaulesdereunió,aulesdeclassesnocturnesieducaciód’adults,salesdelectura,llars
d’infants,salesdejocdellarsd’infantsisalademanualitats.

(3)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminacióinteriordel’habitacióielbany,formadaperlailͼluminaciógeneral,ilͼluminaciódelecturai
ilͼluminacióperaexàmenssimples.

(4)

Espaisutilitzatsperqualsevolpersonaousuaritalscomrebedors,vestíbuls,passadissos,escales,espaisdetrànsitdepersones,lavabos
públics,etc.

(5)

Incloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciódelterrenydejocidelesgradesd’espaisesportius,tantperaactivitatsd’entrenamentcomde
competició,perònoincloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciónecessàriesperalesretransmissionstelevisades.Lesgradesseranassimilables
azonescomunes.

(6)

Espaisdestinatsaltrànsitdeviatgerstalscomrebedorsdeterminals,salesd’arribadesisortidesdepassatgers,salesderecollida
d’equipatges,àreesdeconnexió,d’ascensors,“áreasdemostradoresdetaquillas”,facturacióiinformació,àreesd’espera,salesde
consigna,etc.

(7)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accentdelrebedor,recepció,passadissos,escales,vestuarisilavabosdels
centrescomercials.

(8)

Inclouelsespaisdestinatsalesactivitatspròpiesdelsserveisalpúblictalscomrebedor,recepció,restaurant,bar,menjador,autoͲservei
obuffet,passadissos,escales,vestuaris,serveis,lavabos,etc.

(9)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accent.Enelcasdecinemes,teatres,salesdeconcerts,etc.s’excloula
ilͼluminacióambfinalitatsd’espectacle,incloentlarepresentacióil’escenari.
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques
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P. EDIFICACIÓ

Ref. del projecte: HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC
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DADES DE L’EDIFICI O LOCAL
Ús previst (1)
Administratiu

Comercial

Docent

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
Nova construcció

✔

Pública
concurrència

Residencial
habitatge

Residencial
públic

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

Altres intervencions en edifici o local existent

✔

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
✔

Nova instal·lació

Reforma de la
instal·lació

- Canvi del tipus d’energia
- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

- Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció
d’ACS o la modificació dels existents.
- Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred.
- El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

C A R A C T E R Í S T I Q U E S G E N E R A L S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S
Objecte
Climatització (5)

✔

Calefacció (6)

✔

Producció d’aigua calenta sanitària,
(ACS) (9)

17,00

kW

Centralitzada

15,00

kW

Refrigeració(7)

Ventilació (8)

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Calor
Fred

Tipus d’instal·lació
Individual

✔

Nombre
d’individuals

Calor
Fred

Calor

kW

Fred

kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

Caldera
mixta

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

✔

Bomba
de calor

Planta
refredadora

Captadors
solars

Altres
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
Calor (11)

17,00 kW Fred (11)

15,00 kW Solar (12)

P equip recolzament

kW

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)

kW

Fonts d’energia previstes
Electricitat

Combustible gasós

Combustible líquid

Energia solar

Altres

C A R A C T E R Í S T I Q U E S E S P E C Í F I Q U E S D E L A I N S T A L ·L A C I Ó S O L A R
Objecte
ACS

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal·lació
Demanda energètica
anual estimada (13)

kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

2

m

Potència tèrmica equivalent
P = 0,7 kW/m2 x S captadors (12)

kW

Acumulació
Individual

D O C U M E N T A C I Ó No cal
documentació
TÈCNICA
per donar compliment
al RITE
i a la Instrucció 4/2008
(14)

litres

Nombre de dipòsits

a) P calor i/o fred < 5 kW
b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
elèctrics- amb P individual o suma de P d 70 kW
c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

MEMÒRIA
TÈCNICA

- 5 kW d P calor i/o fred d 70 kW

PROJECTE

- P calor i/o fred > 70 kW: - Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de

(15)

Ut.

Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.
l’edifici, o bé

- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

✔

RITE

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques
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E X I G È N C I E S T È C N I Q U E S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S
Projecte

Genera l

En l’àmbit del CTE:

“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips.

CTE HE 2

✔

juny 2008

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene,
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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En l’àmbit del RITE:

RITE

✔

CTE
HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006
Ecoeficiència

✔

Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

S e gu ret at

Ref. projecte:

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

(*) En l’àmbit del CTE, cal
disposar d’un sistema de
ventilació que garanteixi
l’exigència bàsica HS 3
“Qualitat de l’aire interior”:

E f ic i è n c i a
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

- Ventilació de l’interior dels habitatges o
- Ventilació en la resta d’edificis o s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

✔
CTE DB HS 3
RITE IT 1.1.4.2
RITE IT 1.1.4.3

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

✔

RITE IT 1.2.4.1

Distribució
de calor i fred

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.”

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5

Utilització
d’energies
renovables

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles,
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”

RITE IT 1.1.4.6

✔

CTE DB HE 4
D. 21/2006

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

Ecoeficiència

HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC

✔

✔

- Si la demanda d’ACS és t 50 l/dia a 60ºC

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔

RITE IT 1.2

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu règim de rendiment màxim.”

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:

✔

Prevenció i control
de la legionel·losi

Rendiment
energètic

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

✔

RITE IT 1.3

✔

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques
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NOTES
(1)

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):
-

Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.

v.2

juny 2008

recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2)

(3)

A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .

(4)

L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5)

Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6)

Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7)

Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.

(9)

Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és t 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = 6 P generadors
* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
*

A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)

Calderes mixtes de calefacció i ACS:

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
2

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m , si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.
En el projecte s’inclourà la següent informació:
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.
c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.
Ref. projecte:

HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
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DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L'EDIFICI DE L’ETSEIB A LA UPC

Municipi :

BARCELONA

AVINGUDA DIAGONAL 647
Comarca :

BARCELONÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
SI
SI

és residu:
a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Pes

Ordre MAM/304/2002

2
(tones/m )

(tones)

Volum aparent/m

2

Volum aparent

(m 3/m 2)

(m 3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

-

0,000

-

0,000

definir altres:
altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,7556

totals d'enderroc

3

0,00 m

0,7544

0,00 t

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m

Pes

2

Volum aparent
(m 3)

(m 3/m 2)

0,0500

(tones)
3,6072

0,0896

3,7619

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

1,5386
1,5315
0,3301
0,1649
0,0420

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

1,7094
1,0941
0,4956
0,4082
0,0546

0,0380

0,1792

0,0285

1,1983

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0507
0,0664
0,0349
0,0273

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,1890
0,4347
0,4990
0,0756

totals de construcció

3
4,96 m

3,79 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar
especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

-

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC.

BARCELONA

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

minimització
gestió dins obra
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

3
3

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m 3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
3

volum aparent (m )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
1,53
1,54
0,03
0,05
0,00
0,03
0,03

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

si

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

si

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

si

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
Runes
C TRIATGE BARCELONA, SA

adreça

codi del gestor

POL. IND. ZONA FRANCA C/ D, SECTOR B, 60

E-790.02

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

3

12,00
5,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Contenidors de 5 m 3 per a cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

4,00
15,00
0
5,00

3

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

0,00
runa neta

Construcció
Formigó

3
70,00 €/m

0,00

m3 (+35%)

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

1,48

17,72

7,39

5,91

-

Maons i ceràmics

2,31

27,69

11,54

9,23

-

Petris barrejats

0,67

-

3,35

-

10,04

Metalls

0,10

1,22

0,51

0,41

-

Fusta

0,26

3,06

1,28

1,02

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

Plàstics

0,59

7,04

2,93

2,35

-

Paper i cartró

0,67

8,08

3,37

2,69

-

Guixos i no especials

0,62

7,50

3,12

2,50

-

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

6,70

72,33

0,00

100,00

24,11

10,04

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

206,47 €

3

6,70 m

206,47 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

1

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

1

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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plec de condicions
tècniques
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

3,79 T

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T
3,79 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0T

11 euros/T

0,00 euros

3,79 T

11 euros/T

41,65 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

3,8 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC. BARCELONA

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
Reforma per l’habilitació de dues sales i un laboratori en un espai sense ús a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya
Emplaçament:
Avinguda Diagonal 647, Planta soterrani 1, 08028 Barcelona
Superfície construïda:
140.0 m2
Promotors:
Universitat Politècnica de Catalunya
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
Ignasi Martí i Mas (arq. col. núm. 37598‐5)
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Ignasi Martí i Mas (arq. col. núm. 37598‐5)

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
El conjunt de l’ETSEIB es troba en un terreny de lleuger inclinació. En la direcció de l’Avinguda Diagonal i
del carrer Pau Gargallo el pendent és descendent en el sentit Oest‐Est, i en els carrers de Pascual i Vila i
d’Adolf Florensa és descendent en el sentit Nord‐Sud.
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
Per les característiques de l’actuació no és necessari l’estudi geotècnic
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Els espais on es planteja l’actuació es troben a la Planta soterrani 1 de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Industrials de Barcelona, situada al Campus Sud de la UPC, i veïna d’altres edificis de
dimensions semblants i usos docents com l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i les
Facultats de Física i Química de la Universitat de Barcelona.
Instal∙lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
Al carrer hi ha tots els serveis (clavegueram, electricitat, aigua potable, gas i telèfon)
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
El carrer té una amplada aproximada d’uns 90m
La intensitat de trànsit és alta
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
1. INTRODUCCIÓ
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 de
manteniment posteriors.
Permet 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 i d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les
obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots‐contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:




Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
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Adaptar el treball a la persona, en particular en 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 i les
condicions del 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

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra

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 i formació 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. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 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 de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat
dels
quals
consisteixi
en
la
prestació
del
seu
treball
personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació
cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a
complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors
han de:
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Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans
amb els que desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o
que s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i
salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del RD 1627/1997, 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 altres feines.

Mitjans i maquinaria













Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs








Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Moviments de terres i excavacions









Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
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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 d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
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 d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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






Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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

PROJECTE TÈCNIC PER A L’HABILITACIÓ DE DUES SALES I UN LABORATORI A L’ETSEIB UPC.

BARCELONA










Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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)

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)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Instal∙lacions











Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre‐esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))












Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn
del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball.
Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

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
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents
Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament 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
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
protecció de les rases
Utilització de paviments antilliscants.
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Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col∙locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal∙lació de serveis sanitaris

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 o de protecció col∙lectiva,
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
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 duta a terme per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.
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7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

En el capítol 1 exclou 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)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS
CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA
LOS TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors
R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES
ELÈCTRIQUES
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA

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)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA
DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE‐AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA
OBRAS.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

(BOE:

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))
O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
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
(DOGC:
27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT‐1

(BOE:

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació:
BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació:
BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació:
BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9 modificació:
BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 modificació:
BOE: 01/11/75

El Tècnic:

Ignasi Martí i Mas

Barcelona, 28 de juny de 2018

(arq. col. núm. 37.598-5)
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. Fotografies de la zona d’intervenció.
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Ignasi Martí i Mas

Barcelona 1 de juny de 2018

Arquitecte col. núm. 37.598‐5
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Gerència Municipal
Gerència del Districte de Les Corts
Districte 04 - Les Corts

CONSULTA PRÈVIA FINAL
NÚM. CONSULTA: 31587832-37
DATA CONSULTA: 20/03/2018
VIGÈNCIA CONSULTA: 6 mesos des de la data de
consulta
EMPLAÇAMENT
Avinguda Diagonal, 0647 Soterrani 1
Districte: 04 - Les Corts
Illa: 16770 Parcel·la: 001
Ref. cadastral: 6020701DF2862A0001WZ

TITULAR (SOL·LICITANT)
UPC
Adreça: Avinguda Diagonal, 0647 Soterrani 1
Barcelona - 08028 Barcelona
Telèfon: 619606365
e-mail: ignasi.marti@coac.net
NIF/CIF: Q0818003F
REPRESENTANT
Ignasi
Martí
Mas
Adreça: Carrer Dolors Masferrer i Bosch, 0024 - 0030
Barcelona - 08028 Barcelona
Telèfon: 619606365
e-mail: ignasi.marti@coac.net
NIF/CIF: 46573578G

ANTECEDENTS
Acabeu de realitzar una consulta sobre actuacions i règims d’intervenció d’obres.
Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:
•

Habilitació Kic Lab.

Habilitació d'un laboratori i tres sales de reunions al soterrani -1 de l'ETSEIB de la UPC.

Si les obres que voleu realitzar estan destinades a:
* l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’una activitat d’hotel, hotel apartament, pensió, hostal,
residència d’estudiants o alberg juvenil, heu de saber que aquests expedients d’obres estan afectats
pel Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació dels establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de
Joventut, Residències col·lectives d’allotjament Temporal i Habitatges d’Ús Turístic, PEUAT (BOPB, 6
de març de 2017).
* l’obertura, la instal·lació o l’ampliació de determinades activitats a Ciutat Vella, heu de saber que
aquests expedients d’obres poden estar afectats per una suspensió de la tramitació de llicències i la
presentació de comunicats (BOPB, 14 d’octubre de 2016).
CONSIDERACIONS
En aquest document, s’emeten les següents consideracions:
S’informa que aquest document és informatiu i no habilita per a executar cap tipus d’actuació.
Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta
són:
•

Reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici. 3b2-OCI
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Segons la normativa vigent el règim d’Intervenció que s’aplicarà a la tramitació de les actuacions
és el de Comunicat immediat.

RESULTAT
L’Ajuntament de Barcelona informa que el règim d’intervenció que s’aplicaria en les actuacions
presentades seria el de Comunicat immediat.
PROPERS PASSOS
A la vista del règim d’intervenció resultant i segons l’Ordenança reguladora dels procediments
d’intervenció municipal en les obres, les properes passes a realitzar són les detallades a continuació:

COMUNICAT IMMEDIAT
Abans de l’inici de les actuacions haurà de presentar el comunicat amb la documentació que es
detalla en el Full de Ruta. La comunicació es donarà per admesa en el moment de presentació,
sempre que el comunicat estigui ben complimentat i la documentació completa i correcta, o, en
un altre cas, des del moment en què es tinguin per esmenades les deficiències. Les actuacions es
poden iniciar l'endemà de la presentació de la documentació, una vegada fet el pagament de
l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Les
actuacions hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d'inici, la qual
no podrà ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a iniciar
les obres. El termini d’execució es podrà ampliar per la meitat de l’inicialment previst.
Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol
admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:
a)

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.

b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar les
actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si
un cop realitzades les actuacions, l’activitat resulta no autoritzable o admissible.
Per motius de la tipologia d’actuacions i els nivells de protecció de l’emplaçament, NO cal que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni. Això no obstant, si escau, durant la tramitació de
l’expedient el Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic revisarà la documentació
aportada i si cal, emetrà informe al respecte. (Arts.21 i 32 de l’ORPIMO)
REFERÈNCIES I LEGALITAT APLICABLE
(1) Categories: A (Bé Cultural d’Interès Nacional); B (Bé Cultural d’Interès Local); C (Bé d’Interès Urbanístic); D (Bé d’Interès
Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i
Catàleg.
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(2) Identifica l’element patrimonial protegit.
• Ordenança Reguladora dels Procediment d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem
que les dades de caràcter personal seran incloses en els fitxers de l’Ajuntament de Barcelona: “llicències municipals”,
“infraccions a l’ordenança de convivència” i “denúncies i infraccions a les ordenances municipals”, per tal de gestionar els
expedients associats i els possibles procediments sancionadors. Les seves dades podran ser també incorporades al “sistema
integrat de recaptació” per a la gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o
Ens públics que ho requereixin en els supòsits previstos en una norma amb rang de Llei. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació o oposició per escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona,
indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.

INFORMACIÓ A DESTACAR
Fet:
Emplaçament:
Resultat:
Propers passos:

Resultado
Avinguda Diagonal, 0647 Soterrani 1

El règim d’intervenció que s’aplicaria en les actuacions
presentades seria el de Comunicat immediat.
Procedir segons l’apartat PROPERS PASSOS i seguir les
instruccions del full de ruta annexat.
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