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1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest document és proporcionar totes les dades i càlculs per donar 

una idea clara de les obres que s’han d’efectuar per tal d’optimitzar la instal·lació 

d’un sistema de refrigeració existent, a la residència i centre de dia per gent gran 

Balafia 1, Lleida. 

Es pretén millorar el sistema de producció de fred i calor actual, substituint la 

(obsoleta per baixa eficiència) planta refredadora actual, per una bomba de calor 

geotèrmica reversible, que cobreix la totalitat de la demanda frigorífica de l’edifici 

i es pot utilitzar per calefactar durant els mesos intermedis de fred, donat que en 

l’actualitat, la instal·lació ja compta amb un interconnexionat entre els equips de 

producció de fred i calor. 

1.2 REGLAMENTACIÓ APLICABLE 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

•  Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). (BOE 28/02/2008). 

• Documento Básico (HE) Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación 

(CTE) aprobado según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

• Documento Básico (SI) Seguridad en Caso de Incendio del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) aprobado según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

• Documento Básico (HR) Protección Frente al Ruido del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) aprobado según el Real Decreto 1731/2007, de 19 de octubre. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Norma UNE-100.289:2005. Climatización: Sala de máquinas. 

• Reglamento de Aparatos a Presión. 

També s’han considerat algunes recomanacions de les Normes UNE, que afecten 

a aquest tipus d’instal·lacions 
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• Real Decreto 275/1995 de 24 de Febrero por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 94/42/CEE, modificada por el artículo 12de 

la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por Real Decreto 31/1995 de8 

de Noviembre y la Instrucción para la aplicación de la misma (B.O.E.8/3/1996). 

• Totes les Normes UNE y de la CEE a les que es fan referencia en les RITE. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de Construcción y demolición. 

• Totes les normes UNE a les que es fa referència en el CTE. Qualsevol variació o 

ampliació sobre el Especificats en aquest projecte s'ha de fer d'acord amb aquestes 

normes. 

1.3 PROMOTOR I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

El potencial promotor del present projecte i titular de les instal·lacions projectades  

seria el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. 

L’activitat que es desenvolupa a l’edifici és una residència per a gent gran amb una 

capacitat de 96 places, combinada amb un centre de dia. 

L’edifici està ubicat al xamfrà que formen l’avinguda de Balàfia i el carrer Josep 

Olondriz, al barri de Balafia, Lleida. Essent la direcció Carrer Josep Olondriz 6 i 

el nom exacte de la residència “Lleida-Balàfia 1”.  

 La superfície gràfica segon cadastre és de 6.613 m2 i la superfície de la parcel·la 

és d’aproximadament 5.600 m2. 

 

Coordenades UTM Geogràfiques 

41.630597 41°37'50.2"N  

0.626146 0°37'34.1"E 
Ref. Cadastral 2417103CG0121E 

Taula 1: Dades Edifici 
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Consta de planta baixa i quatre pisos d’alçada, en cadascun dels quals es 

diferencien les següents zones. 

 

  Denominació zona Superfície m2 

Planta baixa 788,40 

Planta primera 769,05 

Planta Segona 769,05 

Planta Tercera 769,05 

Planta Quarta 240,60 

TOTAL 2.326,50 m2 

Taula 2, Superfícies de cada planta de l’edifici. 

Il·lustració 2,  façana de l’edifici Il·lustració 1, Vista aèria del recinte 
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1.4 SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EXISTENT  

Del projecte original s’ha extret el valor de les càrregues tèrmiques: 

Taula 3 Resum Càrregues tèrmiques. 

1.4.1 Refrigeració 

Per tal de refrigerar un conjunt de zones, que la propietat va  decidir al seu moment 

(2006), es disposa d’una instal·lació de refrigeració. Aquesta alimenta un conjunt 

d’unitats terminals (climatitzadors i fan-coils) instal·lats a les zones a tractar. 

La central de producció d’aigua freda per a refrigeració esta formada per una única 

planta refredadora de tipus aire/aigua, d’accionament elèctric, instal·lada a la 

terrassa de la planta coberta. 

- Marca: CARRIER 

- Model: 30RA 200 

- Capacitat frigorífica: 202 kW 

- Compressors (núm./tipus): 2+3 / scroll 

- Etapes fraccionament: 5 

- Ventiladors (núm./tipus): 4 / axials 

- Potencia absorbida: 104,2 kW 

- COP Refrigeració: 1,94 kW/kW 

- Refrigerant (tipus / kg.): R-407c / 21+28 kg 

- Entrada aigua freda: 12 ºC 

- Sortida aigua freda: 7 ºC 

- Potència sonora: 91 dB(A) 
  

Total    

Denominació zona Superfície climatitzada m2 Refrigeració (W) Calefacció (W) 

Planta baixa 787,25 Desconeguda 64.156 

Planta primera 769,05 Desconeguda 75.466 

Planta Segona 769,05 Desconeguda 75.466 

Planta Tercera 769,05 Desconeguda 77.094 

Planta Quarta 240,60 Desconeguda 8.199 

TOTAL  2.325,35 198.865 300.381 
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Instal·lació de ventilació. 

Per tal de garantir les condicions de renovació d’aire demanades pel RITE, l’edifici 

disposa d’una instal·lació de ventilació. Aquestes renovacions s’asseguren amb la 

instal·lació de ventilació existent, composta per un sistema d’extracció forçada, 

mitjançant extractors mecànics. D’aquesta forma s’agafa l’aire viciat de les 

diferents sales cobertes i el condueixen fins a l’exterior. 

Ubicació de la planta refredadora. 

La planta refredadora està ubicada a la coberta de  l’edifici, els principals motius 

pels quals es va triar aquesta ubicació van ser:  

- Hi ha espai suficient per poder ubicar la màquina respectant les distàncies 

d’instal·lació recomanades pel fabricant. 

- És fàcil fer-hi arribar les canonades d’aigua del circuit de la instal·lació de 

refrigeració. 

- Compleix, amb tots els requisits reglamentaris per a la instal·lació de 

màquines d’aquestes característiques. 

- La màquina queda suficientment propera a la zona d’instal·lació, 

minimitzant el recorregut de les canonades i la complexitat del circuit 

hidràulic. 

- És un lloc suficientment allunyat de les zones ocupades, per evitar 

qualsevol molèstia per fressa o vibracions, tot i que es tindrà especial cura 

en la instal·lació per minimitzar aquests efectes. 

Unitats interiors. 

Les unitats interiors existents són climatitzadors i fan-coils de diferents potències 

i tipus segons la ubicació i la zona a tractar. Així doncs es  disposen de fan-coils 

de paret, cassette o conductes i climatitzadors horitzontals o verticals segons es 

puguin adaptar a l’espai de cada sala. Les característiques d’aquestes unitats són 

les que es poden observar a l’annex que acompanya la present memòria.  
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1.4.2 Calefacció 

L’edifici disposa d’una instal·lació de calefacció, formada per una caldera de 380 

kW, alimentada per gas natural. Està situada a la sala de calderes ubicada en planta 

coberta i compleix tota la normativa vigent. 

També disposa dels següents elements: 

- Un recirculador de caldera. 

- Tres circuladors de calefacció, dos per a radiadors i un per terra radiant. 

- Xarxa de canonades d'acer i polietilè reticulat. 

- Emissors de calor tipus radiadors. 

 

El cremador es connecta i desconnecta en funció del termòstat de la caldera i totes 

les plantes disposen de radiadors distribuïts per les habitacions i passadissos.  

Dimensions de la sala de caldera:  4,8 m  x  3,75 m (18 m2)  ;  h = 3,10 m. 
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1.5 EXPLICACIÓ TEÒRICA GEOTÈRMIA  

1.5.1 Introducció 

L'energia Geotèrmica és l'energia emmagatzemada en forma de calor per sota de 

la superfície de la terra. Està catalogada com una font d'energia renovable, ja que 

és pràcticament inesgotable, i una de les més eficients, perquè es pot utilitzar 24 

hores al dia i 365 dies a l'any. 

L'origen de l'aprofitament d'aquesta energia es remunta centenars d'anys enrere, 

per exemple, en la construcció de coves subterrànies per mantenir certs aliments a 

temperatura constant, però no és fins al segle passat quan es comença a explorar el 

seu potencial per a certes aplicacions, com són la climatització, producció d'aigua 

calenta sanitària, processos industrials i fins i tot generació d'electricitat. 

S'han de diferenciar quatre grans grups dins de l'aprofitament geotèrmic, aquests 

grups es diferencien segons el rang de temperatura en el qual oscil·la el procés: 

 

 Geotèrmia de molt baixa temperatura: en aquest rang es comprèn 

la instal·lació a realitzar, abasta temperatures inferiors als 30ºC, pot 

ser utilitzada per a calefacció i climatització, sent necessari emprar 

una bomba de calor. 

 Geotèrmia de baixa temperatura: entre 30 i 90ºC, adequada per a 

la calefacció d'edificis sense la necessitat de bomba de calor i altres 

usos com balnearis, processos industrials o agrícoles. 

 Geotèrmia de mitjana temperatura: temperatures compreses entre 

90 ºC i 150 ºC, s'utilitza aquesta calor per a generar vapor d'aigua i 

alimentar turbines per a la generació d'energia elèctrica. 

 Geotèrmia d'alta temperatura: temperatures majors de 150 ºC, pot 

utilitzar-se directament els vapors despresos per generar electricitat. 
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1.5.2 Energia geotèrmica de molt baixa temperatura: 

Aquest tipus d'aprofitament geotèrmic es fonamenta en la gran inèrcia tèrmica que 

posseeix el sòl, d'aquesta manera, al voltant de 20 metres de profunditat, s'obté un 

focus de temperatura constant. 

A la il·lustració anterior es mostra la variació de temperatura que pateix un punt 

del terreny situat a tres profunditats diferents respecte la temperatura mitjana de 

l’any, s'observa com la corba grisa té una oscil·lació molt lleu. 

La variació de temperatura amb la profunditat es coneix com a gradient geotèrmic. 

Es poden diferenciar tres profunditats.  

• Fins a una profunditat d'uns 10-12 m, la temperatura del terreny 

està bàsicament determinada per l'intercanvi tèrmic amb l'atmosfera i 

el sol. 

• De 12 a 80-100 metres, la temperatura es manté constant.  

• Més de 100 metres, estimacions generals conclouen que el gradient 

geotèrmic a partir d’aquesta profunditat és d’1,5-3 °C / 100m.  
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1.5.3 Temperatura mitjana del terreny 

La temperatura del terra en un punt no pertorbat pot obtenir-se dels registres dels 

pous d'aigua locals i dels estudis geològics efectuats a la zona. Una segona font, 

menys precisa, són els mapes de contorn de temperatura preparats pels estudis 

geològics estatals. 

Al projecte, s’ha optat per estimar la temperatura de terra a diferents profunditats 

utilitzant les variacions estacionals de la temperatura de l'aire, disponibles a partir 

de les dades meteorològiques i la difusivitat tèrmica del terreny. Aquestes variables 

es relacionen amb la següent equació, que és vàlida fins a 25 metres de profunditat. 

𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝐴𝑠𝑒
−𝑑√

𝜋
365𝛼 cos [

2𝜋

365
(𝜏𝑑 − 𝜏𝑚𝑖𝑛 −

𝑑

2
√

365

𝜋𝛼𝑡

)] 

On: 

𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛  = temperatura mitjana de la terra en la superfície o temperatura 

mitjana anual de l'aire (ºC). 

𝐴𝑠  = variació diària anual de la temperatura mitjana en superfície per 

sobre i per sota de tmean (si no està disponible, es poden utilitzar els valors 

màxims i mínims de les Condicions Climàtiques Mensuals) (ºC). 

𝑑  = profunditat per sota de la superfície (m). 

𝛼𝑡 = Difusivitat tèrmica (m2/dia). 

𝜏𝑑 = dies després de l'1 de gener (dia julià). 

𝜏𝑚𝑖𝑛= nombre de dies després de l'1 de gener en què es produeix la 

temperatura mínima de la terra (o de l'aire) (Si no està disponible, es pot 

utilitzar el 15è dia del mes amb la temperatura mensual més baixa). 

Del portal (Climate-data.org, 2021) s’ha extret la 𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛= 15,5 ºC, i l’ 𝐴𝑠=10,4 ºC. 

La difusivitat tèrmica s’estima en l’apartat 2.2 de l’annex de càlculs. 
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S’ha generat la següent taula a partir dels resultats de l’equació anterior: 

  Profunditat m → 5 10 20 

   Dia Temperatura terreny °C 

  Mes 1 15,0 16,3 15,5 

31 Gen 31 13,5 16,0 15,5 

28 Feb 59 12,6 15,5 15,6 

31 Mar 90 12,3 15,0 15,6 

30 Abr 120 12,9 14,7 15,6 

31 Mai 151 14,2 14,5 15,6 

30 Jun 181 15,9 14,6 15,5 

31 Jul 212 17,4 15,0 15,5 

31 Ago 243 18,4 15,5 15,4 

30 Sep 273 18,7 16,0 15,4 

31 Oct 304 18,0 16,4 15,4 

30 Nov 334 16,7 16,5 15,4 

31 Des 365 15,1 16,3 15,5 

Taula 4, Temperatura mitjana mensual a diferents Profunditats 

Es pot observar que la temperatura mitjana s’acaba estabilitzant a 15,5 ºC, 

justament al valor de la temperatura mitjana anual de l’aire a Lleida, així doncs, es 

compleix l’aproximació heurística proposada pel ((IDAE), 2012), que la 

temperatura estable del terreny equival a la temperatura mitjana de l’aire en la 

zona. 

Evolució de la temperatura amb la profunditat 

Conegudes les característiques tèrmiques del terreny, i realitzant una aproximació 

del gradient tèrmic d’1,5 ºC  es pot realitzar una gràfica de la variació de la 

temperatura respecte la profunditat. 
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Il·lustració 4: Variació de la temperatura respecte la profunditat 
1.5.4 Bomba de calor geotèrmica (BCG) 

Per comprendre el gran increment entre el COP de la refredadora existent i el de 

la bomba de calor-refredadora a instal·lar, cal comprendre com funcionen les 

bombes de calor geotèrmiques. El principi de d’actuació és simplement una bomba 

de calor que transfereix calor al terreny en períodes de refrigeració i absorbeix 

calor del terreny en períodes de calefacció això possibilita una menor demanda 

d'energia primària per part del compressor, ja que, en molts moments, el sòl 

posseeix condicions de temperatura més favorables que l'aire. 

Així, si prenem com a exemple el cas de Lleida, el terreny, a partir d'uns 20 metres 

de profunditat es troba a una temperatura estable d'uns 15,5 °C al llarg de l'any. A 

la mateixa localització, una bomba de calor convencional d’aire, en moments de 

gran consum energètic, sol treballar a temperatures  de 5 ºC o inferiors a l’hivern i 

30 ºC o superiors a l’estiu. 

La millora en l‘eficiència d'aquest tipus de bombes es basa, no tant en una 

diferència en la seva tecnologia o components, sinó en l'aprofitament d’un senzill 

principi de la termodinàmica mitjançant la gestió energèticament sostenible i 

eficient del terreny com a focus tèrmic. 
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Si s’analitzen els fluxos de calor a llarg termini, és recomanable aconseguir un 

balanç tèrmic entre la calor aportada al terreny i la calor extreta, ja que si aquesta 

diferència és molt gran, es poden produir alteracions de la temperatura a la zona 

on es realitza l’intercanvi de calor geotèrmic. 

Al nostre país, la bomba de calor geotèrmica ha estat poc utilitzada en edificis de 

característiques similars al del projecte elaborat, el desconeixement, la manca de 

legislació i tradició en innovació, l'heterogeneïtat de les condicions 

climatològiques i de sòl, entre altres factors, han suposat fins anys recents una 

barrera infranquejable pels sistemes de BCG. Aquesta situació ha vingut revertint, 

davant els enormes reptes als quals s'enfronta el país des del punt de vista 

energètic. 

Mentrestant, són ja nombroses les experiències, tant en l'àmbit científic com a 

comercial, a la implantació de BCG en diferents zones al nostre país, de manera 

que ens trobem en un moment de canvi que ens pot acostar ràpidament al nivell en 

què es troba en altres països europeus. 

 

  

Il·lustració 5: Esquema de funcionament d’una BCG 
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1.5.5 Fonaments teòrics del disseny de l’intercanviador vertical. 

El disseny dels intercanviadors de calor verticals del terreny és complicat per la 

varietat de formacions i propietats geològiques que afecten el rendiment tèrmic. 

Els dissenys inicials són generalment conservadors i es poden modificar en funció 

dels resultats de rendiment de la instal·lació primerenca. Un altre factor que afecta  

la incertesa del rendiment del bescanviador de terra és la possibilitat d’alguns 

canvis permanents en la temperatura local del sòl per a sistemes amb grans 

diferències anuals entre la quantitat de calor extreta (mode calefacció) i la quantitat 

rebutjada (mode refrigeració). Aquest efecte és mes notori quan es realitzen moltes 

perforacions molt properes entre elles.  

El mètode amb el qual es realitzen els càlculs es basa en la solució de l'equació de 

transferència de calor d’un cilindre enterrat al terra desenvolupat i avaluat per 

Carslaw i Jaeger (1947). L'equació i la solució van ser suggerides per Ingersoll et 

al. (1954) com a mètode adequat per dimensionar els intercanviadors de calor del 

sòl. 

El mètode d'Ingersoll et al. (1954) pot aplicar-se al disseny d'intercanviadors de 

calor subterranis de circuit tancat. Aquest mètode és una modificació de la següent 

equació de transferència de calor en estat estacionari per unitat de longitud: 

q =
𝐿𝑖𝑛𝑡(𝑡𝑡 − 𝑡𝑎)

𝑅𝑡𝑜𝑡

       (1) 

On: 

q = escalfor intercanviada amb el terreny (W) 

𝐿𝑖𝑛𝑡 = longitud total de l’intercanviador geotèrmic (m) 

𝑡𝑡 = temperatura del terreny (ºC) 

𝑡𝑎  = temperatura mitjana de l’intercanviador (ºC) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = resistència tèrmica global del pou i el terra (m·ºC/W) 
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Aquesta equació es pot reescriure com:  

𝐿𝑖𝑛𝑡 =
q · 𝑅𝑡𝑜𝑡

(𝑡𝑡 − 𝑡𝑎)
       (2) 

Cal remarcar que la taxa de calor rebutjada a terra en la refrigeració és més gran 

que la taxa de calor absorbida pel terra en calefacció. Aquest fet té lloc perquè  

l'energia elèctrica necessària per accionar compressor, els ventiladors i les bombes 

es converteix en calor que ha de ser expulsat a terra. Es realitza el següent ajust per 

tindre en compte aquest fet. 

El balanç energètic es realitza a la bomba de calor, així que 𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝 és positiu i 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 

és negatiu. 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑞𝑐𝑟
=

𝐶𝑂𝑃𝑅 + 1

𝐶𝑂𝑃𝑅
       (3) 

 

𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑞𝑐𝑐
=

𝐶𝑂𝑃𝐶 − 1

𝐶𝑂𝑃𝐶
       (4) 

On: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 = taxa de calor cedida del condensador de la bomba al terreny (W) 

𝑞𝑐𝑟  = càrrega tèrmica de refrigeració de l’edifici (W) 

𝐶𝑂𝑃𝑅  = Coeficient Of Performance refrigeració, Wrefrigeració / Welectrics 

𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝  = taxa de calor absorbida per l’evaporador de la bomba del terra (W) 

𝑞𝑐𝑐  = càrrega tèrmica de calefacció de l’edifici (W) 

𝐶𝑂𝑃𝐶  = Coeficient Of Performance calefacció, Wcalefacció / Welectrics 

El valor de les càrregues tèrmiques de l’edifici, tant de calefacció com de 

refrigeració, va ser calculat en el projecte original, del qual es disposa. 

La taxa de calor intercanviada amb el terreny es pot aproximar utilitzant les EFLH 

(Equivalent Full-Load Hours), que és l’equivalent d’hores que ha d’estar la bomba 
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de calor funcionant a la seva màxima potència per cobrir tota la demanda d’energia 

d’una temporada, sigui de refrigeració o de calefacció. El nombre d’hores 

equivalents es pot obtenir mitjançant taules o, com s’ha dut a terme en aquest 

projecte, realitzant una aproximació coneixent els horaris de funcionament i la 

càrrega a la que treballen els equips cada mes. 

𝑞𝑎 =
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝐸𝐹𝐿𝐻𝑟 + 𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝𝐸𝐹𝐿𝐻𝑐

8760
       (5) 

La resistència global (Rtot) està condicionada per les propietats tèrmiques de terra, 

el disseny de l'intercanviador de calor i la taxa de calor cap i des del terra. 

L'optimització del disseny està entre la temperatura mitjana del circuit d'aigua (tw) 

i la longitud (i el cost) de l'intercanviador de calor. La temperatura de l’aigua en 

aquest projecte ve fixada per les especificacions de la màquina. 

Càlcul de la resistència tèrmica del pou 

La resistència del Pou (Rpou), és combinació a la vegada de tres resistències en 

sèrie, la resistència entre la pel·lícula de fluid i el tub (Rfluid), la resistència 

tèrmica de la paret del tub (Rtub) i la resistència tèrmica del material de farciment 

o replè (Rple). 

𝑅𝑝𝑜𝑢 =
𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 + 𝑅𝑡𝑢𝑏

2
+ 𝑅𝑝𝑙𝑒       (6) 

 

La resistència entre la pel·lícula de fluid i el tub (Rfluid) és definida per: 

𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 =
1

𝜋𝑑𝑖ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
        (7) 

On: 

𝑑𝑖  = diàmetre interior del tub (m) 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣  = coeficient de convecció del fluid (W/m2ºC 
 

Aquest coeficient es pot aproximar amb taules o mitjançant un seguit d’equacions 

on s’utilitzen certs números adimensionals, essent aquesta la forma més precisa.  
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ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑘 
𝑁𝑢

𝐷𝐻
       (8) 

On: 
𝑘𝑤   = conductivitat tèrmica del fluid 

𝐷𝐻   = diàmetre hidràulic 

Nu  = número de Nusselt 

 

En el cas concret de tubs de secció circular, emprats en aquest projecte, el diàmetre 

hidràulic és exactament igual al diàmetre interior. 

El número de Nusselt en un flux totalment desenvolupat, és expressat per l’equació 

de Colburn: 

𝑁𝑢 = 0,023 · 𝑅𝑒0,8 · 𝑃𝑟1/3     (
0,7 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 160

𝑅𝑒 > 10.000
)       (10) 

On:  

𝑅𝑒  = número de Reynolds 

𝑃𝑟  = número de Prandtl 

El número de Reynolds pel flux en una canonada es defineix com:  

𝑅𝑒 =
𝑣𝑚 · 𝑑𝑖

𝓋
      (11) 

𝓋 = viscositat cinemàtica (m2/s) 

El numero de Prandtl mesura el creixement relatiu de les capes de velocitat i 

tèrmica: 

𝑃𝑟 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
=

𝑣

𝛼
=

𝜇 · 𝐶𝑝

𝑘
       (12) 

La resistència de la paret del tub (Rtub) és avaluada mitjançant la següent 

expressió: 

𝑅𝑡𝑢𝑏 =
ln (

𝑑𝑒

𝑑𝑖
)

2𝜋𝑘𝑡𝑢𝑏
       (13) 
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On: 

𝑑𝑒  = diàmetre exterior tub (m) 

𝑑𝑖  = diàmetre interior tub (m) 

𝑘𝑡𝑢𝑏  = conductivitat tèrmica del tub (W/ m·ºC) 

 

Per trobar la resistència tèrmica del material de replè, cal tindre en compte la 

posició dels tubs de pujada i baixada per on circula l’aigua, la següent equació 

aproxima la resistència tèrmica mitjançant factors de forma (Remund 1999). 

𝑅𝑝𝑙𝑒 = (𝛽0 (
𝑑𝑝𝑜𝑢

𝑑𝑜
)

𝛽1

· 𝑘𝑝𝑙𝑒)

−1

       (14) 

On: 

𝑑𝑝𝑜𝑢  = diàmetre de la perforació (m) 

𝑘𝑝𝑙𝑒  = conductivitat tèrmica del material de replè (W/ m·ºC) 

𝛽0 𝑖 𝛽1 = coeficients de forma 

Els coeficients β0 i β1 han estat calculats per tres posicions de tubs diferents, essent 

la posició A, tubs en contacte i centrats al pou, posició B, centrats i lleugerament 

espaiats, posició C, centrats en contacte amb les parets del pou. Segons Steve 

Kavanaugh, la posició més emprada és la B, tot i ser menys eficient des del punt 

de vista tèrmic, és més fàcil realitzar el muntatge. 

 

 

 

 

 
Il·lustració 6: Coeficients de forma per diferents disposicions 
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Càlcul de la resistència tèrmica del terreny 

La resistència tèrmica del terreny té un grau de complexitat major que les anteriors, 

les solucions de Carlsaw i Jaeger (1947) requereixen que la difusivitat tèrmica del 

terreny, diàmetre de la perforació i temps d’operació, estiguin relacionats 

mitjançant el número de Fourier (Fo): 

𝐹𝑜 =
4𝛼𝑔

𝑑2
· 𝜏      (16) 

On: 

𝛼𝑔  = difusivitat tèrmica del terreny ( m2/dia) 

𝑑2  = diàmetre de la perforació (m) 

𝜏  = temps d’operació (dies) 

 

Kavanaugh modifica la solució de Carlsaw i Jaeger a fi de poder calcular la 

resistència tèrmica equivalent variant la duració dels polsos de calor, en aquest 

projecte es realitza el càlcul modelant el sistema mitjançant tres polsos de calor.  

Primer pols és el de llarg termini (qlt): 15 anys (5475 dies) 

Segon pols és el de mig termini (qmt): 30 dies 

Tercer pols de curt termini (qct) de 6 hores (0,25 dies) 

Els tres temps queden de la següent forma: 

𝜏1 = 5475 𝑑𝑖𝑒𝑠 

𝜏2 = 5475 + 30 = 5505 𝑑𝑖𝑒𝑠 

𝜏𝑓 = 5475 + 30 + 0,25 = 5505,25 𝑑𝑖𝑒𝑠 

El número de Fourier per cada temps és: 

𝐹𝑜1 =
4𝛼𝑡(𝜏𝑓 − 𝜏1)

𝑑2
       (17) 
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𝐹𝑜2 =
4𝛼𝑡(𝜏𝑓 − 𝜏2)

𝑑2
        (18) 

𝐹𝑜𝑓 =
4𝛼𝑡𝜏𝑓

𝑑2
       (19) 

El factor G de cada número de Fourier es determina mitjançant el següent gràfic:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 7: Gràfic per determinar el factor G, Kavanaugh S (2015), recuperat de 

Geothermal Heating and Cooling: Design of Ground-Source Heat Pump Systems 
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Es poden trobar les resistències tèrmiques del terreny a llarg, mitjà, i curt termini 

amb les següents expressions. 

𝑅𝐺𝐿𝑙.𝑡 =
𝐺𝑓 − 𝐺1

𝑘𝑡
       (20) 

𝑅𝐺𝑚.𝑡 =
𝐺1 − 𝐺2

𝑘𝑡
       (21) 

𝑅𝐺𝑐.𝑡 =
𝐺2

𝑘𝑡
      (22) 

Kavanaugh realitza una modificació a l’equació (2) per poder tindre en compte 

totes les variables anteriors, així, la longitud total de l‘intercanviador de calor 

esdevé de les següents equacions per refrigeració i calefacció 

𝐿𝑟 =
𝑞𝑎𝑅𝐺𝐿𝑙.𝑡

+ 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑅𝑝𝑜𝑢 + 𝑃𝐿𝐹𝑚𝑅𝐺𝑀𝑡
+ 𝐹𝑠𝑐𝑅𝑔𝑠𝑡)

𝑡𝑡 −
𝐸𝐿𝑇 + 𝐿𝐿𝑇

2
+ 𝑡𝑝

       (23) 

𝐿𝑐 =
𝑞𝑎𝑅𝐺𝐿𝑙.𝑡

+ 𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝(𝑅𝑝𝑜𝑢 + 𝑃𝐿𝐹𝑚𝑅𝐺𝑀𝑡
+ 𝐹𝑠𝑐𝑅𝑔𝑠𝑡)

𝑡𝑡 −
𝐸𝐿𝑇 + 𝐿𝐿𝑇

2
+ 𝑡𝑝

       (24) 

On: 

𝑃𝐿𝐹𝑚 = Part Load Factor al mes més desfavorable 

𝐹𝑠𝑐  = Factor corrector per acoblament tèrmic entre la pujada i la baixada 

del fluid. 

𝑡𝑡  = Temperatura del terreny sense alteracions ºC 

𝐸𝐿𝑇  = Temperatura de captació de la bomba 

𝐿𝐿𝑇  = Temperatura de sortida a la bomba 

𝑡𝑝  = Temperatura de penalització 

De la bibliografia s’han extret els valors de: 𝐹𝑠𝑐=1,04 i 𝑡𝑝= -0,5ºC. 
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1.6 CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL 

La resistència al flux de calor imposada pel terra és complexa a causa de les 

variacions dels sòls i els patrons de funcionament de l'edifici que s'escalfa i es 

refreda. L'estimació de la temperatura de terra (tt), la conductivitat tèrmica (k t) i la 

difusivitat (αt) és una tasca necessària però desconeguda per als enginyers. 

Convertir la informació geològica en propietats tèrmiques significatives és un 

repte. En l'actualitat existeixen mètodes de prova que proporcionen una major 

precisió en comparació amb l'estimació de les propietats a partir de taules. Precisió 

en comparació amb l'estimació de les propietats a partir de taules.  

Per a instal·lacions semblants a l'estudiada (més de 30 kW), es recomana la 

realització d'un test de resposta tèrmica del terreny. El Test de Resposta Tèrmica 

és un procediment experimental que permet determinar in situ tant la conductivitat 

tèrmica del terreny (k t) com la seva resistència tèrmica. Aquest test consisteix a 

fer circular entre 48 i 72 hores un fluid caloportador mitjançant el pou 

intercanviador de calor i monitoritzar la temperatura d'entrada i sortida del sistema. 

No obstant això, es va aconseguir l'estudi geotècnic del projecte original, amb 

dades detallades de tres perforacions de 10 metres de profunditat cadascuna, i amb 

la informació obtinguda del mapa geològic d'Espanya, facilitat per l'Institut 

geològic i miner d'Espanya, s'ha realitzat una estimació de composició del terreny 

i les seves propietats tèrmiques. 

En els sondeigs realitzats a l’estudi es distingeixen els següents nivells geotécnics: 

CAPA R: 

Es detecta en els sondeigs efectuats en el camí asfaltat. Es troba un nivell d'asfalt 

de 5 a 10 cm de gruix i per sota, es travessa entre 50 i 60 cm de terres de replè 

constituïdes per sorres llimoses fosques a negres, amb graves. 
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CAPA A: 

Té un gruix al voltant de 4 m en tots els sondeigs efectuats. La base es toca entre 

3,8 i 14,8 m de profunditat. Es compon de llims sorrecs de color marró amb alguna 

grava dispersa de gres que, en profunditat, passen a argiles llimoses i argiles 

marrons amb algunes decoloracions verdoses. 

De forma puntual es troben alguns punts de matèria vegetal carbonitzada. En 

algunes zones, en la part superior de la capa, aquests llims són de tonalitats fosques. 

Localment, en la zona més superficial, s'ha desenvolupat un sol vegetal. 

CAPA B: 

Es detecta per sota de la capa A. Són els estrats d'edat Oligocè (Terciari). Estan 

constituts per un nivell superior de 20 a 90 cm de gruix format per argiles margoses 

de color marró i, per sota, es travessen estrats de sorres de gra fi argiloses i 

cimentades de color marró clar amb decoloracions verdoses. Aquests materials 

tenen un gruix superior a 4,5 m.  

1.7 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

El conjunt de les actuacions previstes són les que es resumeixen a continuació: 

Substitució de la planta refredadora existent, per una refredadora-bomba de calor 

geotèrmica amb les següents característiques: 

- Marca: TRANE o similar 

- Model: RTSF 050 G 

- Capacitat frigorífica: 202 kW 

- Compressors (tipus): Cargol 

- Potencia absorbida: 28,89 kW 

- Refrigerant (tipus / kg.): R1234ze/ 31 kg 

- Potència sonora: 61 dB(A) 

 

Refrigeració 

-COP Refrigeració: 6,615 kW/kW 

-Temperatures condensador: 20-25ºC 

-Temperatures evaporador: 12-7ºC 

 

24



MEMÒRIA 

Document 1/10 

Pàg. Document 23 

Millora de la instal·lació de climatització mitjançant 

geotèrmia a la residència Balàfia 1, Lleida. 

Santiago Domínguez Martínez  

 

Expedient: 0721 

Calefacció 

-Temperatures evaporador: 10-15ºC 

-Temperatures condensador: 35-30ºC,COP en aquestes condicions: 7,607 

kW/kW 

O bé: 

-Temperatures evaporador: 10-15ºC 

-Temperatures condensador: 45-40ºC, COP en aquestes condicions: 5,7 

kW/kW * 

 

 
La bomba de calor s’instal·larà al mateix lloc que la refredadora antiga, i, 

s’aprofitarà la connexió de la refredadora amb les instal·lacions de l’edifici. 

A la present instal·lació, la demanda tèrmica de refrigeració és inferior a la de 

calefacció, per aquest motiu, s’ha considerat cobrir la totalitat de la demanda de 

refrigeració i part de la de calefacció (la bomba subministrarà una potència similar 

a la meitat de la càrrega tèrmica), així doncs, la bomba de calor s’utilitzarà 

ininterrompudament durant el període de refrigeració i durant el període de 

calefacció, la bomba de calor funcionarà els mesos on la demanda de calor és 

relativament baixa (15 d’octubre – 20 de novembre i 15 de febrer-15 d’abril) i els 

dies restants (21 novembre-14 febrer) s’utilitzarà la caldera existent per calefactar 

l’edifici. Actuant d’aquesta manera, s’aconsegueix reduir el desequilibri entre la 

calor absorbida pel terreny i la calor cedida al terreny, evitant possibles alteracions 

de la temperatura de la zona on es realitza l’intercanviador vertical, i per 

consegüent, pèrdues en l’eficiència de la bomba. La temperatura escollida de 

treball de la bomba de calor per calefacció és de 45-40 ºC 

* El COP de la bomba de calor varia segons les temperatures de treball del 

condensador quan aquesta funciona en refrigeració i l’evaporador quan aquesta 

funciona en calefacció, les especificacions anteriors corresponen a la situació 

òptima de funcionament, que es dona en mode refrigeració quan la temperatura de  

sortida del fluid del condensador és de 25ºC i a l’entrada 20 ºC, amb cabal 11,09 

l/s, i en mode calefacció, quan la temperatura de sortida a l’evaporador és de 10ºC 

i 15ºC de sortida amb un cabal igual.  
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La temperatura del terreny s’estabilitza a 15,5ºC a partir de 20 metres de 

profunditat, i aquesta es manté gairebé invariable fins als 100 metres de profunditat 

del pou, així, rebaixar la temperatura de 25ºC a 20ºC i aconseguir la màxima 

eficiència de la bomba quan aquesta treballi en refrigeració és possible, no obstant 

això, incrementar la temperatura del fluid intercanviador de 10ºC a 15ºC amb les 

condicions que es disposen del terreny és gairebé impossible. Es va decidir 

dimensionar la longitud de l’intercanviador geotèrmic per les condicions òptimes 

de refrigeració i fixar un valor de temperatura de treball per calefacció, escollint 

un valor de sortida de l’evaporador de 8ºC i de 13ºC d’entrada a l’evaporador. 

Segons Kavanaugh i Rafferty, es pot aproximar el COP de la bomba de calor a una 

temperatura lleugerament inferior a la proporcionada pel fabricant realitzant una 

disminució del 7% per cada grau inferior a la temperatura característica. En el cas 

concret d’aquesta bomba de calor es treballarà 2ºC per sota de la temperatura 

òptima, resultant un COP de 4,93 kW/kW 

Als annexos de la memòria es pot trobar més informació sobre la bomba de calor. 

Formació d’un sistema de geotèrmia, amb perforació rotativa de 39 pous de 100 

metres de profunditat i 12,5 cm de diàmetre, el càlcul del nombre de pous es troba 

a l’annex 2.3. Per evitar acoblaments tèrmics es deixarà una separació de 5,29 

metres entre cadascun dels pous, superior als 5 metres que recomana S. Kavanaugh 

(2015). S’aprofitarà una àrea de la parcel·la de 65 metres de llarg i 12 metres 

d’ample per realitzar les perforacions, la situació és ideal, ja que s’ocupa el lateral 

de la parcel·la i està pròxima al cobert on es realitzarà la sala de control i bombeig, 

i de la bomba de calor.  
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                                      Il·lustració 8, localització de les futures perforacions i cobert existent 

 

Obertura de rases de 60 cm de profunditat i 45 cm d’ample per tal de realitzar les 

connexions horitzontals entre els pous. 

Habilitació d’un cobert existent a la parcel·la per realitzar la instal·lació de 

bombeig i control.  

Creació d’una instal·lació hidràulica per connectar la xarxa de geotèrmia amb la 

nova refredadora.  

Posada en marxa i proves de funcionament de la instal·lació.  
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1.8. OBRA CIVIL 

Habilitació recinte existent 

Considerant que a la planta baixa, al costat de l’edifici es disposa d’un magatzem  

sense ús, s’ha optat per habilitar un recinte destinat a allotjar les bombes i altres 

elements vinculats a la instal·lació de geotèrmia.  

Es realitzarà un recrescut de paviment mitjançant morter autoanivellant, dotant-lo 

de pendent a un punt del parament exterior, el qual disposarà d’un tub de PVC de 

diàmetre d63. 

El local disposa d’una porta metàl·lica amb obertura en sentit d’evacuació i una 

finestra practicable, compta amb una instal·lació d’enllumenat estanca i una 

lluminària d’emergència. 

Formació de rases i pous 

Es fa necessari l’excavació de 222 metres lineals de rasa de 45 d’ample i 60 cm de 

profunditat destinats a allotjar les canalitzacions horitzontals per la connexió  dels 

pous de geotèrmia. Es disposarà un llit de sorra per no danyar la canalització 

prefabricada i s’omplirà la rasa mitjançant aportacions de terra. 

Els pous de geotèrmia disposaran d’una arqueta prefabricada de formigó sense 

solera de dimensions 0.6 x 0.6 metres. 

Perforació de 39 pous de diàmetre 125 mm mitjançant perforadora rotativa, amb 

addició posterior de material segellant. 
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1.9 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 

S'ha previst la instal·lació de canalitzacions en disposició horitzontal enterrades en 

rasa per realitzar les connexions entre els pous, formades per canonades preaïllades 

de diàmetre 225 mm, aquests sistemes de canonades preaïllades són altament 

flexibles, amb un tub portador pel subministrament i un altre per a la tornada en el 

mateix tub corrugat. 

Els tubs portadors estan fets de polietilè reticulat PEX-a amb una barrera 

antidifusió d'oxigen de color taronja per al subministrament i una barrera 

antidifusió blau per al retorn.  

L'aïllament tèrmic es compon de diverses capes i està fet d'escuma microcel·lular 

de polietilè reticulat (PEX), amb una estructura cel·lular tancada repel·lent a 

l'aigua. Els tubs interns de la canonada preaïllada son de 80 mm de diàmetre extern 

i 61,4 mm de diàmetre intern i de polietilè d’alta densitat (PEAD o HDPE sigles 

en anglès). 

Als pous de 100 m de profunditat, es disposaran verticalment dos tubs de PEAD 

de 32 mm de diàmetre exterior i 28 mm de diàmetre interior cadascun, dotat 

d'elements separadors i d'una a terminació en forma  d’U en el seu extrem inferior, 

la col·locació s'executés mitjançant la seva introducció en la perforació amb el 

suport de pesos en el seu extrem. 

Un cop disposats els tubs al pou, es procedirà al farcit del buit mitjançant l’addició 

de Bentonita fluida, barrejada amb grafit estàndard i aigua en una dissolució de: 

23kg de bentonita, 9kg de grafit i 57L d’aigua. Introduir aquesta mescla suposa un 

increment del 325% de la conductivitat tèrmica del material de replè respecte el 

farcit amb bentonita fluida únicament, i per consegüent, un nombre inferior de 

perforacions a realitzar. 

A cada pou es disposarà una arqueta prefabricada, sense fons, de dimensions 0.6 x 

0.61 x 1 m, en la mateixa es realitzarà la derivació de la canalització horitzontal 

als tubs verticals, disposant 2 vàlvules de tancament ràpid de 63 mm. Les citades 
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canalitzacions horitzontals es reparteixen en tres circuits, donant servei a 13 pous 

cada un, disposen d'un equip de bombament individual. 

S'ha previst un dipòsit acumulador de 1000 litres, també s’ha previst un vas 

d’expansió de 50 litres per absorbir els efectes del canvi del canvi de volum del 

fluid del circuit. El conjunt de bombes i dipòsits s'allotjarà al recinte exterior 

prèviament habilitat, i es connectarà amb la nova unitat a disposar en coberta, 

mitjançant dues canonades de 4 " de Fe, dotades de doble aïllament i disposades 

en façana, també s'ha previst recobriment metàl·lic.  

Un cop a planta coberta aquestes canonades discorren horitzontalment fins a 

connectar amb l’embridat de la màquina. 

S'ha previst un equip d'ompliment automàtic de circuit en planta baixa, i dotar-lo 

d'un dipòsit per realitzar la mescla amb propilenglicol al 15%. 

1.10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

Amb conseqüència de la reforma de la instal·lació de refrigeració objecte del 

present document, es projecta una reforma de la instal·lació elèctrica en Baixa 

Tensió de l’edifici, que afecta bàsicament al Quadre General de Baixa Tensió, 

donat que es proposa la creació d’un nou subquadre secundari corresponent a la 

maquinària de la instal·lació de geotèrmia projectada. 

- Instal·lació d’una nova línia elèctrica interior d’alimentació al nou subquadre 

secundari de la instal·lació de refrigeració des del Quadre General de Distribució 

del centre. 

Característiques: 

 Secció 4*(1*16 mm2)+16Ti 

 Tipus de conductor: RZ1 Kas 

 Instal.lació: Sota tub de PVC 
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- Instal·lació d’un nou subquadre secundari corresponent a la instal·lació de 

geotèrmia projectada, el qual incorporarà la protecció dels nous elements a 

instal·lar a aquesta, segons s’especifica al corresponent esquema elèctric de la 

Documentació Gràfica. 

- Instal·lació de les línies d’alimentació dels nous receptors elèctrics a instal·lar a 

la mencionada ampliació.  

L’estat definitiu de com restarà la instal·lació elèctrica en Baixa Tensió de les parts 

afectades un cop s’hagin acomplert les actuacions esmentades anteriorment, es pot 

apreciar als esquemes elèctrics de la documentació gràfica que acompanya el 

projecte. 

1.11 EQUIPS A INSTAL·LAR 

Bomba de calor 

Es tracta d’una bomba de calor d’aigua condensada per circuit tancat d’aigua amb 

compressor de cargol. Aquesta refredadora serà de la marca TRANE o similar 

model RTS050 i funcionarà amb refrigerant R-1234 zeC. Les característiques 

d’aquesta màquina són les que es poden observar a l’annex que acompanya la 

present memòria.  

Equips de bombeig 

S`ha previst la instal·lació dels següents equips de bombeig: tres circuladors iguals, 

un per cada ramificació del circuit de geotèrmia de les següents característiques: 

Bomba horitzontal de rotor sec, monofàsiques de Cabal 3,68 l/s i pressió 5,242 

m.c.a. 

Un quart circulador, destinat al bombeig fins a la refredadora de planta coberta de 

les següents característiques: bomba trifàsica horitzontal de rotor sec de cabal 

11,04 l/s i pressió 6,297 m.c.a. 
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1.12 MANTENIMENT 

Els nous equips s’integraran en el programa de manteniment general de la 

residència, amb la finalitat d'assegurar que les característiques de les variables de 

funcionament no sobrepassin els límits indicats a la reglamentació vigent. 

1.13  ATENUACIÓ ACÚSTICA. 

En la instal·lació de la planta refredadora antiga, es va tindre especial cura en evitar 

la transmissió de fresa a les diferents sales i estances de l’edifici.  

Per tal d’evitar la propagació d’aquestes emissions es van realitzar diferents 

mesures correctores: 

- Ubicació de la planta refredadora sobre suports esmorteïdors absorbents de les 

vibracions, que alhora estan recolzats sobre una bancada amb una capa intermèdia 

de material absorbent de les vibracions. 

- Creació d’una pantalla acústica formada per material absorbent que envolta tota 

la planta refredadora i té una alçada d’un metre superior a la de l’equip. La seva 

finalitat és la d’atenuar encara més la transmissió de soroll a les sales i despatxos 

propers. La pantalla acústica  està formada per quatre parets en forma de rectangle 

envoltant la planta refredadora. Té unes dimensions en planta de 6,30 x 4,80 m per 

tal d’aconseguir un espai de 100 cm a tot el voltant de la màquina. 

La bomba de calor a instal·lar té unes dimensions similars a l’antiga refredadora i 

la seva potència sonora és de 61 db(A), una reducció important respecte els 91 

db(A) de la màquina anterior, no obstant això, s’aprofitarà la pantalla acústica 

existent i els suports esmorteïdors per reduir el màxim possible les molèsties 

causades per la instal·lació. 

  

32



MEMÒRIA 

Document 1/10 

Pàg. Document 31 

Millora de la instal·lació de climatització mitjançant 

geotèrmia a la residència Balàfia 1, Lleida. 

Santiago Domínguez Martínez  

 

Expedient: 0721 

1.14 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA 

S’ha efectuat un estudi de viabilitat econòmica de la proposta de millora mitjançant 

geotèrmia i també d’una millora de la planta refredadora  per un model 

d’aerotèrmia més eficient. L’estimació de consums s’ha realitzat mitjançant les 

hores a càrrega màxima equivalent de la instal·lació, calculades en l’Annex 2.1. 

Els estalvis que es generen a les dues millores provenen de la reducció del consum 

i del terme de potència contractada  

S’ha considerat una taxa interna de retorn del 3% i un increment anual del 2% del 

preu de la factura elèctrica. El preu inicial del kWh ha estat de 0,19554 €/kWh. 

S’ha emprat el factor d’emissió del mes de maig de 2021: 0,25 kg CO2/kWh. 

Les dades de la millora mitjançant geotèrmia són: 

• Cost instal·lació: 418.834 € 

• Potència: 28,29 kW 

• COP: 6,615 

• Consum: 33656 kW·h 

• Payback: 24 anys 

• Estalvi anual de CO2: 21934,25 kg CO2 

Il·lustració 9: VAN instal·lació Bomba de Calor Geotèrmia 
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Les dades de la millora mitjançant aerotèrmia són: 

• Cost instal·lació: 100.000 € 

• Potència: 57,15 kW 

• COP: 3,5 

• Consum: 66579,75 kW·h 

• Payback: 9 anys 

• Estalvi anual de CO2: 13703,25 kg CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 CONCLUSIONS. 

La redacció d’aquest Treball de Fi de Grau, s’ha intentat ajustar el màxim possible 

a un projecte d’execució real. S’han redactat diferents documents a fi d’adequar-

lo amb la legalitat. El Plec de condicions tècniques i administratives, a causa de la 

seva extensió i el poc valor que pot aportar a aquest TFG, s’ha decidit no incloure’l. 

A partir de les característiques de l’edifici i de la instal·lació de calefacció i 

refrigeració existents, es va valorar per la meva part, la solució d’implantar un 

sistema de Bomba de Calor Geotèrmica per tal de millorar l’eficiència i reduir els 

costos d’explotació. La idea original va ser implementar una bomba aire/aigua, que 

captés aire exterior i el fes passar per canonades soterrades, la poca bibliografia 

Il·lustració 10: VAN instal·lació d’aerotèrmia millorada 
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referent a aquests sistemes va produir un canvi cap a la bomba de calor geotèrmica 

aigua/aigua mitjançant intercanviador vertical, solució més utilitzada i estudiada. 

La solució escollida és força interessant, però, cal destacar, que aquest edifici té 

molts factors a millorar, un d’ells és l’aïllament tèrmic de l’edifici per reduir les 

càrregues tèrmiques. Per projectes futurs, pot ser interessant intentar obtenir 

l’electricitat consumida pel sistema mitjançant fonts d’energia renovables, com 

l’energia solar, i així aconseguir una instal·lació completament autosuficient. 

Per projectes de similar magnitud, es fa necessària la realització d’un assaig de 

resposta tèrmica del terreny per conèixer els paràmetres tèrmics de sòl, i la seva 

variació amb la profunditat. Al projecte realitzat s’han aproximat aquests 

paràmetres gràcies a l’estudi geotècnic del projecte original, però, pot ser que a la 

realitat aquests valors siguin força diferents. 

Per certs factors de disseny, s’ha optat per escollir-los d’instal·lacions d’exemple 

similars a la projectada, ja que algun d’ells requereix programes de simulació. La 

base teòrica per dur a terme aquest projecte, s’ha assolit mitjançant la lectura de la 

guia proporcionada per l’ASHRAE per instal·lacions de bomba de calor 

geotèrmica “Geothermal Heating and Cooling: Design of Ground-Source Heat 

Pump Systems (GSHP)”. Aquest és el llibre més complet sobre instal·lacions 

geotèrmiques en l’actualitat. 

La prioritat d’aquest projecte és la substitució de l’antiga planta refredadora per 

una més eficient, el COP de la refredadora actual és aproximadament 2 kW/kW, 

la proposta realitzada de millora mitjançant geotèrmia, incrementa el COP de la 

instal·lació fins a un valor aproximat de 6,5 kW/kW. La solució de calefactar les 

temporades intermèdies de fred (la instal·lació ja disposa d’aquesta connexió entre 

unitats)  mitjançant la bomba de calor geotèrmica ajuda a pal·liar els efectes de la 

descompensació de calor absorbida pel terreny. 
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2. ANNEX DE CÀLCULS 

 

Millora de la instal·lació de climatització mitjançant geotèrmia a la 

residència Balàfia I, Lleida. 

Expedient: 0721. 

Promotor: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya. 

Autor: Santiago Domínguez Martínez. 
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2.1 CÀLCUL DE LES HORES EQUIVALENTS DE 

REFRIGERACIÓ I CALEFACCIÓ. 

Per trobar aquest valor, s’ha realitzat una estimació tenint en compte algunes dades 

de la instal·lació, com son l’inici i el final dels períodes de refrigeració  i calefacció 

Període refrigeració: 20 maig- 15 setembre 

Període Calefacció: 15 octubre – 15 abril 

REFRIGERACIÓ Hores  Carrega  Dies Hores a màxima càrrega 

Maig 6 50% 11 33 

Juny 13 70% 30 273 

Juliol 15 90% 31 418,5 

Agost 15 85% 31 395,25 

Setembre 6 50% 15 45 

Total     1164,75 

El mes de juliol és el més crític, el seu PLF és  
13

24
·

90

100
= 0,49 

CALEFACCIÓ Hores Càrrega Dies Hores a màxima càrrega 

Octubre 10 50% 16 80 

Novembre (1-20) 15 95% 20 285 

Novembre (20-30)    10   

Desembre    31   

Gener    31   

Febrer (1-15)    15   

Febrer (15-28) 15 95% 13 185,25 

Març 12 70% 31 260,4 

Abril 10 50% 15 75 

Total    885,65 

El mes de novembre és el més crític, el seu PLF és 
15

24
·

95

100
= 0,60 

La zona marcada en vermell correspon al període de temps quan s’utilitzarà la 

caldera per calefacció. 
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2.2 CÀLCUL DELS PARÀMETRES DEL TERRENY 

Amb la informació obtinguda de l’estudi geotècnic i de l’institut miner, es pot 

concloure que el tipus de terreny existent és sedimentari i abunden l’argila, els 

llims i la sorra de gra fi. 

 

 

Segons la taula de conductivitat de diverses roques extreta de S. Kavanaugh 2015 

, Les conductivitats de les presents al terreny oscil·len entre 1,7 i 5,2, s’ha decidit 

escollir el valor intermedi de 3 W/(m*K). 

La densitat del terreny s’ha extret de l’estudi geotècnic i és de 1806 kg/m3. 

S’ha triat la Capacitat calorífica dels Llims, que és de 920 J/kg*K. 

La difusivitat tèrmica del terreny per aquests valors resulta de 0,156 m2/dia. 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝑐𝑝

=
3

1806 · 920
· (24 · 3600) = 0,156 

𝑚2

𝑑𝑖𝑎
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2.3 CÀLCULS INTERCANVIADOR VERTICAL 

Càlculs dels fluxos de calor 

𝑞𝑐𝑐 = 𝑃𝑚𝑎𝑞 · 𝐶𝑂𝑃𝐶 = 28890 · 4,93 = 142474 𝑊  

𝑞𝑐𝑟 = 198865 𝑊  

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑞𝑐𝑟
𝐶𝑂𝑃𝑅+1

𝐶𝑂𝑃𝑅
= −198865 ·

6,615+1

6,615
= −228927 𝑊  

𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑞𝑐𝑐
𝐶𝑂𝑃𝐶−1

𝐶𝑂𝑃𝐶
= 142474 ·

5,5−1

5,5
= 113575 𝑊  

𝑞𝑎 =
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝐸𝐹𝐿𝐻𝑟+𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝𝐸𝐹𝐿𝐻𝑐

8760
=

−228927·1164,75+173340·885,56

8760
= −18957,45 𝑊  

Càlculs Resistència tèrmica del terreny: 

𝜏1 = 5475 𝑑𝑖𝑒𝑠;     𝐹𝑜1 =
4𝛼𝑡(𝜏𝑓−𝜏1)

𝑑2 =
4·0,156·(5505,25−5475)

0,1252 = 1239,04  

𝜏2 = 5475 + 30 = 5505 𝑑𝑖𝑒𝑠;      𝐹𝑜2 =
4𝛼𝑡(𝜏𝑓−𝜏2)

𝑑2 =
4·0,16·(5505,25−5505)

0,1252 = 10,24   

𝜏𝑓 = 5475 + 30 + 0,25 = 5505,25 𝑑𝑖𝑒𝑠;      𝐹𝑜𝑓 =
4𝛼𝑡𝜏𝑓

𝑑2 =
4·0,16·5505,25

0,1252 = 225495,04  

𝐺1 = 0,63266  

𝐺2 = 0,26232  

𝐺𝑓 = 1.0402  

𝑅𝐺𝐿𝑙.𝑡 =
𝐺𝑓−𝐺1

𝑘𝑔
=

1,0402−0,63266

3
= 0,135 m · ºC/W  

𝑅𝐺𝑚.𝑡 =
𝐺1−𝐺2

𝑘𝑔
= 0,1234  m · ºC/W  

𝑅𝐺𝑐.𝑡 =
𝐺2

𝑘𝑔
= 0,0874  m · ºC/W  

Càlculs resistència tèrmica del Pou: 

𝑹𝒑𝒐𝒖 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟔 𝐦 · º𝐂/𝐖    

A la pàgina següent es mostra una taula amb tots els valors necessaris per obtenir aquesta 

resistència 
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Units SI

Dia. Exterior 1,26 Inches 32,0 mm

Diàmetre exterior 1,5 Inches Dia.ext 32 mm k tub 0,25 Btu/h-ft-ºF 0,43 W/m-ºC
SI Temp mitjana 72,5 °F 22,5 °C

0,43 W/m-C hdpe 3XXX Cabal 4,49 gpm (per pou) 17,0 Lpm
22,5 C Temp. Terreny 59,9 °F 15,5 °C
17,01 Lpm/pou k reple 1,27 Btu/h-ft-ºF 2,20 W/m-ºC

15,5 C Diametrte Pou 4,9 Inches 12,5 cm

2,2 W/m-C

12,5 cm Dia. Interior 1,10 Inches 28,0 mm

16 Dext/paret Res tub 0,0855 h-ft-ºF/Btu (per tub) 0,049 m-ºC/W

B

15% Prop Glycol Densitat 63,3 lb/ft3 1013,6 kg/m3

Viscositat 1,063E-03 cps 1,063E-03 mPa-s
TLamWall 66,2 °F 19,0 °C
VisEngWall 1,180E-03 cps 1,180E-03 mPa-s

Velocitat 1,51 fps 0,46 m/s
Reynolds 8265 8265
k fluid 0,300 Btu/h-ft-ºF 0,519 W/m-ºC
Cp Fluid 0,963 Btu/lb-°F 4,0302644 kJ/kg-K
Prandtl 12,284 12,284

VisRatio 0,985 0,985

h fluid 480,9 Btu/h-ft2-ºF 84,7 W/m2-ºC

Resist. Fluid 0,0072 h-ft-ºF/Btu (per tub) 0,0042 m-ºC/W

Resist. Reple 0,103 h-ft-ºF/Btu 0,059 m-ºC/W

Resist. Pou 0,149 h-ft-ºF/Btu 0,086 m-ºC/W

One U-tube Fits

Resistència Pou

Inch Pound Units Unitat SI

Conductivitat tèrmica tub
Temperatura mitjana

Cabal per pou

Conductivitat tèrmica reple

Diàmetre del pou

Dimension Ratio

Configuració dels tubs

Fuid

Two U-tubes Fit

Resistència Tub

Resistència Fluid

Resitència Replè

Resistència tèrmica Pou 

Select Units Type: IP or SI  

Temperatura promig terreny
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Càlculs longitud intercanviador: 

𝐿𝑟 =
𝑞𝑎𝑅𝐺𝐿𝑙.𝑡

+ 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑅𝑝𝑜𝑢 + 𝑃𝐿𝐹𝑚𝑅𝐺𝑀𝑡
+ 𝐹𝑠𝑐𝑅𝑔𝑠𝑡)

𝑡𝑡 −
𝐸𝐿𝑇 + 𝐿𝐿𝑇

2
+ 𝑡𝑝

= 

−18957,2 · 0,135 − 232585 · (0,086 + 0,49 · 0,1234 + 1,04 · 0,0874)

15,5 −
25 + 20

2
− 0,5

= 7702,13 𝑚 

Realitzant perforacions de 100 metres (200 metres d’intercanvi per pou) 

𝑛º 𝑝𝑜𝑢𝑠 =
7594,76 

200
= 38,51 → 39 𝑝𝑜𝑢𝑠 

La longitud d’intercanvi total és de: 

𝐿𝑖𝑛𝑡 = 39 · 200 = 7800 𝑚 

Molts catàlegs de bombes de calor geotèrmiques, ofereixen aproximacions 

heurístiques per la longitud total de l’intercanviador, essent els valors més comuns 

els compresos entre 30 metres per kW de potència de la bomba de calor i 50 m/kW. 

Del càlcul realitzat anteriorment es troba un valor de 39,4 m/kW, que entra dins 

d’aquest interval.  

Cal trobar ara, si amb les condicions fixades anteriorment de temperatura de 

captació de la bomba de calor, la longitud necessària és inferior a la trobada. 

𝐿𝐶 =
𝑞𝑎𝑅𝐺𝐿𝑙.𝑡

+ 𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝(𝑅𝑝𝑜𝑢 + 𝑃𝐿𝐹𝑚𝑅𝐺𝑀𝑡
+ 𝐹𝑠𝑐𝑅𝑔𝑠𝑡)

𝑡𝑡 −
𝐸𝐿𝑇 + 𝐿𝐿𝑇

2
+ 𝑡𝑝

= 

−12915,5 · 0,1358 + 130005 · (0,086 + 0,60 · 0,1234 + 1,04 · 0,0874)

15,5 −
13 + 8

2
− 0,5

= 5761,3 𝑚 

Aquest resultat significa que l’evaporador treballarà a unes temperatures 

lleugerament superiors a les fixades, s’aconseguirà un COP més elevat al previst 
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2.4 TAULES DE RESUM 

Variables del terreny 

Variable Significat Valor Unitats Font 

𝑘𝑡 Conductivitat tèrmica del terreny 3 W/m·°C [8] 

𝜌𝑡 Densitat terreny 1806 kg/m3 Geotècnic 

𝑐𝑝 Calor específic terreny 0,92 J/kg·K [8] 

𝛼𝑡 Difusivitat tèrmica terreny 0,156 m2/día Càlculs 

𝑡𝑡 Temperatura sense alteracions del 

terreny 

15,5 ºC Càlculs 

𝑅𝐺𝐿𝑙.𝑡 Resistència tèrmica terreny, pols de 

llarg termini 

0,135 m·°C / 

W 

Càlculs 

𝑅𝐺𝑚.𝑡 Resistència tèrmica terreny, pols de 

mig termini 

0,1234 m·°C / 

W 

Càlculs 

𝑅𝐺𝑐.𝑡 Resistència tèrmica terreny, pols de 

curt termini 

0,0874 m·°C / 

W 

Càlculs 

 

Variables del sondeig geotèrmic 

Variable Significat Valor Unitats Font 

𝑑𝑝𝑜𝑢 Diàmetre perforació 0,125 m Elecció 

𝑑𝑒 Diàmetre exterior de la sonda 32 mm Elecció 

𝑑𝑖 Diàmetre interior de la sonda 28 mm Elecció 

𝑘𝑝𝑙𝑒 Conductivitat tèrmica del material de 

replè 

2,2 W/m·°C [8] 

𝑘𝑡𝑢𝑏 Conductivitat tèrmica del material de 

la sonda 

0,43 W/m·°C [8] 

𝛽0 Coeficient de Forma 0,135 - [8] 

𝛽1 Coeficient de Forma 0,1234 - [8] 

𝑃𝑟 Número de Prandtl 12,264 - Càlculs 

𝑅𝑒 Número de Reynolds 8265 - Càlculs 

𝑅𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 Resistència tèrmica de la pel·licula 

de fluid 

84,7 m·°C / 

W 

Càlculs 

𝑅𝑡𝑢𝑏 Resistència tèrmica de la sonda 0,049 m·°C / 

W 

Càlculs 

𝑅𝑝𝑙𝑒 Resistència tèrmica del material de 

replè 

0,059 m·°C / 

W 

Càlculs 

𝑅𝑝𝑜𝑢 Resistència tèrmica del conjunt 0,086 m·°C / 

W 

Càlculs 
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Variables del càlcul de la longitud de l’intercanviador geotèrmic 

Variable Significat Valor Unitats Font 

𝐸𝐹𝐿𝐻𝑅 Hores Equivalents a Càrrega 

Màxima durant el període de 

refrigeració 

1165 h Càlculs 

𝐸𝐹𝐿𝐻𝐶 Hores Equivalents a Càrrega 

Màxima durant el període de 

calefacció 

886 h Càlculs 

𝑞𝑐𝑟 Càrrega tèrmica de refrigeració 198865 W Projecte 

original 

𝑞𝑐𝑐 Càrrega tèrmica de calefacció 142474 W Fixada 

𝑞𝑎 Transferència de calor mitjana 

anual al terreny 

-18958 W [8] 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 Taxa de calor del condensador de la 

bomba de calor a terra, 

-228927 W Càlculs 

𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝 Taxa de calor de l’evaporador de la 

bomba de calor des del terreny 

113375 W Càlculs 

𝑃𝐿𝐹𝑅 Part Load Factor al mes més 

desfavorable per refrigeració 

0,49 - Càlculs 

𝑃𝐿𝐹𝐶 Part Load Factor al mes més 

desfavorable per calefacció 

0,60 - Càlculs 

𝐹𝑠𝑐 Penalització per autoacoblament de 

pujada i baixada de l’aigua 

1,04 - [8] 

𝑡𝑝 Temperatura de penalització -0,5  ºC [8] 

𝐸𝐿𝑇𝑅 Temperatura d’entrada al 

condensador (Refrigeració) 

20 ºC Fitxa BCG 

𝐿𝐿𝑇𝑅 Temperatura de sortida del 

condensador (Refrigeració) 

25 ºC Fitxa BCG 

𝐸𝐿𝑇𝐶 Temperatura d’entrada a 

l’evaporador (Calefacció) 

13 ºC Fixat 

𝐸𝐿𝑇𝐶 Temperatura de sortida de 

l’evaporador (Calefacció) 

8 ºC Fixat 

𝐶𝑂𝑃𝑅 Coefficient of performance 

refrigeració  

6,615 kW/kW Fitxa BCG 

𝐶𝑂𝑃𝐶 Coefficient of performance 

calefacció 

4,93 kW/kW Estimat 
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2.5 CÀLCULS HIDRÀULICS 

En la instal·lació hidràulica es poden apreciar dos trams, el primer és la connexió 

entre la bomba de calor i la sala de geotèrmia, mitjançant canonades de ferro negre 

aïllades tèrmicament, de 100 mm de diàmetre intern que transcorren verticalment 

per la façana i horitzontalment per la coberta i la parcel·la. El segon tram son els 

pous de geotèrmia, que es ramifiquen en tres circuits de 13 pous en paral·lel, on 

les connexions horitzontals entre pous es realitzen mitjançant canonades 

preaïllades de 61,4 mm de diàmetre intern i les canonades dels pous son de 28 mm 

de diàmetre intern, ambdues canonades de PEAD. 

Per trobar les pèrdues de càrrega continues, s’ha utilitzat l’equació de Darcy-

Weisbach, que relaciona la pèrdua de càrrega continua en una canonada amb la 

seva longitud, diàmetre intern, velocitat del fluid i el factor de fricció. 

∆ℎ𝑐𝑜𝑛𝑡. = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
 

El factor de fricció, es pot aproximar mitjançant l’equació de Swamee-Jain, on ɛ 

és la rugositat del tub: 

𝑓 =
1,325

ln (
𝜀

3,7𝐷
+

5,74
𝑅𝑒0,9)

2 

Les pèrdues de càrrega per elements puntuals, s’han calculat seguint les 

indicacions del CTE HS-4, que afirma que es poden aproximar incrementant la 

longitud dels tubs un 20%. Cal indicar que també s´ha realitzat un càlcul tenint en 

compte els elements singulars, resultant pràcticament el mateix. 

Les pèrdues de càrrega de l’intercanviador de la Bomba de Calor venen 

especificats a la fulla de característiques i son de 44,5 kPa (4,48 m.c.a). 

S’ha trobat la pèrdua de càrrega als circuits de pous per al pou més desfavorable 

(l’últim). La longitud del tres circuits de pous no és exactament la mateixa, essent 

el circuit més desfavorable l’anomenat als plànols com Circuit 1, malgrat això, per 
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evitar desequilibris entre les tres ramificacions, i per consegüent, menor eficiència 

de l’intercanviador geotèrmic, s’ha optat per instal·lar vàlvules d’equilibratge al 

principi de cada ramificació, i així aconseguir la mateixa pèrdua de càrrega a 

cadascuna i el mateix cabal a tots els pous. 

La potència requerida per les bombes ve determinada per la següent equació (SI), 

essent 𝜂 el rendiment de la bomba: 

𝑃 =
∆ℎ · 𝑄 · 𝜌 · 𝑔

𝜂
 

A la pàgina següent es poden observar els càlculs de la instal·lació, cal indicar que 

aquests han estat realitzats per mig circuit (impulsió), i s’ha multiplicat per dos al 

final. 
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Tram BCG-SALA SALA - 1r Pou Horitztal. 2 Horitztal. 3 Horitztal. 4 Horitztal. 5 Horitztal. 6 Horitztal. 7 Horitztal. 8 Horitztal. 9 Horitztal. 10 Horitztal. 11 Horitztal. 12 Horitztal. 13 Pou 13

Cabal (m3/s) 1,10E-02 3,68E-03 3,40E-03 3,11E-03 2,83E-03 2,55E-03 2,26E-03 1,98E-03 1,70E-03 1,42E-03 1,13E-03 8,49E-04 5,66E-04 2,83E-04 2,83E-04

Diàmetre (m) 0,100 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,028

Rugositat (m) 3,00E-05 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06

Longitud geom. (m) 40,000 20,000 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 100,000

Long. Hidràulica (m) 48,000 24,000 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 120,000

Velocitat (m/s) 1,406 1,243 1,147 1,052 0,956 0,860 0,765 0,669 0,574 0,478 0,382 0,287 0,191 0,096 0,460

Reynolds 131082,149 71162,947 65688,875 60214,802 54740,729 49266,656 43792,583 38318,510 32844,437 27370,364 21896,292 16422,219 10948,146 5474,073 12003,860

Factor Fricció 0,019 0,019 0,020 0,020 0,020 0,021 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,027 0,030 0,037 0,030

1/2 Perdua càrrega (mca) 0,907 0,595 0,136 0,117 0,099 0,082 0,066 0,052 0,040 0,029 0,020 0,012 0,006 0,002 1,366

Perdua total (m.c.a) 1,814 1,190 0,273 0,234 0,197 0,163 0,133 0,105 0,080 0,058 0,039 0,024 0,012 0,004 2,733

ΔH BCG-Sala 1,814   m.c.a Cobert per Bomba 4 ΔH 6,297   m.c.a ƞ≈ 0,8 P= 862,67 W

ΔH intercanviador 4,483   m.c.a Q 11,04   l/s

ΔH circuit 1 5,242   m.c.a Bomba 1 ΔH=5,242  m.c.a Q=3,68   l/s ƞ≈ 0,8 P= 239,40 W

ΔH circuit 2 5,242   m.c.a Bomba 2 ΔH=5,242  m.c.a Q=3,68   l/s ƞ≈ 0,8 P= 239,40 W

ΔH circuit 3 5,242   m.c.a Bomba 3 ΔH=5,242  m.c.a Q=3,68   l/s ƞ≈ 0,8 P= 239,40 W
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 Sábado , 21 de Agosto de 2021

2417103CG0121E0001RD

CL JOSE OLONDRIZ OSTIZ 6
25005 LLEIDA [LLEIDA]

URBANO

 2005

Sanidad,Benefic
4.636 m2

1/00/01SANIDAD 1.078
1/00/02SOPORT. 50% 140
1/00/03ALMACEN 59
1/01/01SANIDAD 1.028
1/02/01SANIDAD 1.028
1/03/01SANIDAD 1.028
1/04/01ALMACEN 275

6.613 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %
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RLC-SVX023A

Water-cooled Liquid Chillers 
with Helical Rotary Compressors
RTSF: 180-385kW (R1234ze)

Installation

Operation

Maintenance
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Water-Cooled Chillers - Epinal

Manufactured in: Charmes, France Manufactured in: Charmes, France

RTSF 050 G

*Sounds at Eurovent condition

31 kgRefrigerant charge

231,83 kW

232,78 kW

8,024 kW/kW

7,607 kW/kW

Not applicable93 dB

61 dB

243

2/19/2021

Heating capacity gross

Heating capacity net

Gross COP

Net COP

Topss version

Sound pressure

Data generation date

Sound power

203,18 kW

202,42 kW

7,033 kW/kW

6,615 kW/kW

Not applicable

R1234ze

1

1

5,00 L Without

Cooling capacity net

Gross EER

Net EER

Refrigerant

Nr of circuit

Nr of compressors

Oil charge Aesthetic and sound attenuation 

package

Cooling capacity gross

General Informaton

SEER 6,700 kW/kW ETAsc 265,00 %

SEER Compliance 2018 Compliant SEER Compliance 2021 Compliant

SCOP 6,650 kW/kW ETAsh 258,00 %

SEPR HT compliance 2018 CompliantSEPR-HT 7,86

SEPR HT compliance 2021 Compliant SCOP-LT 257,00 %

 EcoDesign

Evap pressure drop

Evap flow rate

Evap leaving temp

Evap entering temp

36,6 kPa

9,68 L/s

7,0 C

12,0 C

Evap number of plates

Evaporator size

Evap fouling factor

Evap fluid concentration

Evap fluid type

180

Evaporator C

0,017600 m2-deg C/kW

0%

Water

3,60 L/sMin flow evap

38,60 L/sMax flow evap

Evaporator application Comfort cooling

Cond pressure drop

Cond flow rate

Cond leaving temp

Cond entering temp

44,5 kPa

11,09 L/s

25,0 C

20,0 C

Cond number of plates

Condenser size

Cond fouling factor

Cond fluid concentration

Cond fluid type

170

Condenser B

0,044000 m2-deg C/kW

0%

Water

Max flow cond 38,60 L/s

Min flow cond 1,94 L/s

Unit application Cooling Mode - <50C

AFD selection

Total power

Unit power supply

AFD F

28,89 kW

400/50/3ph

Run load current

Starting current

Max current

55,31 A

100,00 A

100,00 A

Weight

Height

Width

Length

1690 kg

1941 mm

2241 mm

901 mm

Evap water connection 4 in

Cond water connection 4 in
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78

Table 1 – General Data RTSF Standard efficiency - R1234ze
RTSF050 RTSF060 RTSF070 RTSF090 RTSF100 RTSF110

Indicative performances (1)
Cooling Capacity (1) (kW) 183 220 264 314 363 388
Total Power input in cooling (1) (kW) 37 43 53 64 80 90

Unit Electrical data (2) (5)
Low VI compressor - digit 20 =L
Maximum Power Input (kW) 66 77 91 111 130 -
Unit rated amps (2) (A) 100 117 138 168 196 -
Unit start up amps (2) (A) 100 117 138 168 196 -
Displacement power factor 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 -
High VI compressor - Digit 20 = H
Maximum Power Input (kW) 87 103 125 150 178 178
Unit rated amps (2) (A) 131 155 190 227 270 270
Unit start up amps (2) (A) 131 155 190 227 270 270
Displacement power factor 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Short Circuit Unit Capacity (kA) 35 35 35 35 35 35
Max Power cable (cross) mm² 1x 240 1x 240 1x 240 1x 240 1x 240 1x 240
Disconnect switch size (3) (A) 400 400 400 400 400 400

Compressor
Type Screw Screw Screw Screw Screw Screw
Model 60 70 85 100 120 140
Low VI compressor - digit 20 =L
Max compressors Power Input (kW) 65 76 91 110 129 -
Max Amps (3) (6) (A) 98 115 136 166 194 -
Start up Amps (A) 98 115 136 166 194 -
High VI compressor - Digit 20 = H
Max compressors Power Input (kW) 86 102 124 149 177 177
Max Amps (3) (6) (A) 129 153 188 225 268 268
Start up Amps (A) 129 153 188 225 268 268
Motor RPM (rpm)
Oil sump heater (kW) 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275

Evaporator
Type BPHE BPHE BPHE BPHE BPHE BPHE
Evaporator model C B B A A A
Evaporator Water Content volume (l) 52 59 69 92 92 92

Evap. Water Flow rate - Minimum (4) (l/s) 3.6 4.8 4.8 6.4 6.4 6.4
Evap. Water Flow rate - Maximum (4) (l/s) 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
Nominal water connection size (Grooved coupling) (in) - (mm) 4" 4" 4" 4" 4" 4"

Condenser
Type BPHE BPHE BPHE BPHE BPHE BPHE
Condenser model B B A A A A
Condenser Water Content volume (l) 49 49 69 69 69 69

Cond. Water Flow rate - Minimum (4) 1.9 1.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Cond. Water Flow rate - Maximum (4) 39 39 39 39 39 39
Nominal water connection size (Grooved coupling) (l) 4” 4” 4” 4” 4” 4”

Dimensions
Unit Length (mm) 2334 2334 2334 2334 2334 2334
Unit Width (mm) 922 922 922 922 922 922
Unit Height (mm) 1941 1941 1959 1959 1959 1959

Weights
Shipping Weight (5) (kg) 1611 1675 1900 1986 1986 1986
Operating Weight (5) (kg) 1690 1771 2018 2127 2127 2127

System data (6)
Nb of refrigerant circuits # 1 1 1 1 1 1
Minimum cooling load % % 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Standard unit

R1234ze refrigerant charge (6) (kg) 31 34 42 47 47 47
Oil charge (6) (l) 5 5 7 7 7 7
POE Oil type OIL0066E/OIL0067E

(1)  Indicative performance at Evaporator water temperature: 12°C / 7°C - Condenser water temperature 30 / 35°C - for detailed performances consult 
order write up.

(2)  Under 400V/3/50Hz.
(3)  Option fuse + disconnect switch.
(4)  Height reaches 2050 mm with the sound attenuation package option.
(5)  Additional weight of + 158kg in case of a sound attenuation package option.
(6)  Electrical & system data are indicative and subject to change without notice. Please refer to unit nameplate data.

General Data
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Component location for typical RTSF Unit
2 =  Power cable gland plate 

for customer wiring
4 =  Suction line
5 =  Oil separator
6 =  Condenser water outlet
7 =  Condenser water inlet
8 =  Evaporator water outlet
9 =  Evaporator water inlet
13 =  External control wiring 

cable gland plate for 
customer wiring

14 =  Compressor
15 =  Discharge line
16 =  Unit nameplate (on the 

side of starter/control 
panel)

17 =  EXV
18 =  Condenser

15

14

4

9

8

7

16

13

2

5

17

18

6

5

10
 

4

11 12

3

1

1 =  Control panel
3 =  Tracer TD7 interface
4 =  Suction line
10 =  Auxiliary Oil Cooler (Optional)
11 =  Evaporator
12 =  Adaptive Frequency Drive

Unit Description
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Buenos dias Santiago, 
Adjunto al correo te envío la ficha tecnica del modelo seleccionado, es 
importante que revises la ficha tecnica, sobre todo por las temperaturas de 
condensación, que al ser geotermia he seleccionado 20/25 y desconozco que 
temperaturas habías pensado. 
  
El precio neto para licitación del modelo seleccionado es: 
  

Equipo P.Neto UDS TOTAL 

RTSF050 37692 1 37692 

  
He seleccionado un modelo con R1234ze y compresor tornillo pensando en 
sostenibilidad, no obstante, si consideras que podemos ir con R410 podríamos 
optimizar costes yendo con Scroll. 
  
Míratelo y cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto conmigo. 
  
Un saludo. 
  
  
Alberto Fernandez 
Consultant Engineer ( Cataluña, Baleares y Aragon ) 
Trane Spain 
  
Mobile:+34 661 107 756 
Fax: + 34 93 480 20 13 
  
  
TRANE TECHNOLOGIES 
alberto.fernandez@trane.com 
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4.1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb 

les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 

finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 

per part del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 

planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 

obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 

d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 

utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n 

de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 

antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 

Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

Promotor                          : GENERALITAT DE CATALUNYA 

NIF            : S-0811001G 

 

4.3.AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : SANTIAGO DOMINGUEZ MARTINEZ 

Titulació/ns  : ESTUDIANT D’ENGINYERÍA MECÀNICA 

Col·legiat  núm.    : - 

4.4. DADES DEL PROJECTE 

4.4.1.Autor/s del projecte 

 SANTIAGO DOMINGUEZ MARTINEZ 

4.2. PROMOTOR - PROPIETARI 
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4.4.2.Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

SANTIAGO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 

4.4.3.Tipologia de l'obra 

El present projecte té per objecte la reforma de LA INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI BALAFIA 1, destinat a geriàtric i centre de 

dia a Lleida. 

Cal remarcar que les obres de reforma s’hauran de fer compatibles en tot moment 

amb el normal funcionament del centre Això implica una especial cura amb la 

producció de soroll i pols, sobretot en fase d’enderrocs, així com una prioritat 

absoluta en no entorpir els moviments dels usuaris. 

Emplaçament      : LLEIDA 

Carrer,plaça  : JOSEP OLONDRIZ   

Número               : SN 

Codi Postal              : 25006 

Població                   : LLEIDA 

4.4.5. Comunicacions i centres sanitaris 

 

Carretera              : Autopista AP2 

Línia Metro               : No 

CAP                             :    Balàfia,  

Carrer                   :               Av. De l’Alcalde Recasens, s/n 

Telèfon                 : 973 230  635 

Fax                       : 973 230  858 

Hospital Universitari : Arnau de Vilanova 

Població              : Lleida 

Carrer, Plaça.... :               Avda. De l’Alcalde Rovira Roure nº 80 

Telèfon                 : 973 248  100 

4.4.4. Situació 
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Aigua                   : FCC Aqualia 

Gas           : GAS NATURAL 

Electricitat               : FECSA/ENDESA 

Sanejament              : Ajuntament de Lleida 

4.4.7. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest 

projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i 

Benefici Industrial, és de 290.563,97 €. (dos-cents noranta mil cinc-cents 

seixanta-tres euros amb noranta-set cèntims). 

4.4.8. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

4.4.9. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a soldador 

Oficial 1a pintor 

Oficial 1a calefactor 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a lampista 

Oficial 1a llauner 

Oficial 1a jardiner 

Ajudant calefactor 

Ajudant electricista 

Ajudant lampista 

Ajudant muntador 

Ajudant jardiner 

4.4.6. Subministrament i Serveis 

4.4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
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Manobre 

Manobre especialista 

Peó jardiner 

  

4.4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 Abocadors 

 Accessoris per a instal·lacions de regulació 

 Accessoris genèrics per a recobriments d'aïllaments 

 Accessoris genèrics per a tubs d'acer negre 

 Accessoris genèrics per a tubs de polietilè 

 Accessoris genèrics per a tubs de PEX 

 Accessoris per a emissors (per aigua) 

 Acumuladors bescanviadors 

 Aïllaments tèrmics per a tubs amb escumes elastomèriques 

 Aixetes i accessoris complementaris 

 Arbres de fulla caduca ii 

 Arbres de fulla persistent 

 Buneres 

 Cablejat instal·lacions de regulació i control 

 Cables 

 Cables múltiples amb conductors metàl·lics 

 Caixes de derivació quadrades 

 Caixes de derivació rectangulars 

 Caixes per a mecanismes 

 Calçs 

 Canals de formigó de polímers per a drenatges 

 Canals plàstiques 

 Cargols 

 Comptadors 

 Conductors de coure de 0,6/1 kv 

 Conductors de coure nus 

 Conjunts de protecció i mesura 

 Dipòsits d’expansió 

 Dipòsits per a combustibles líquids 

 Disposició de residus 

 Dissolvents 

 Endolls 

 Entramats metàl·lics 
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 Equips separadors de microbombolles d'aire i llods 

 Esc contra incendis 

 Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i 

control 

 Extintors manuals 

 Fan-coils per a conductes 

 Filferros 

 Filtres coladors per a embridar 

 Formigons estructurals en massa 

 Interruptors i commutadors 

 Lavabos 

 Manòmetres 

 Quadres 

 Radiadors d'alumini 

 Refredadores d'aigua condensades per aire amb ventiladors axials 

 Reguladors de flux circulars 

 Reguladors de flux rectangulars 

 Reguladors de recuperació d'equips de cabal variable de refrigerant 

 Reixats metàl·lics 

 Tubs d'acer negre sense soldadura 

 Tubs de coure semidur 

 Tubs de materials plàstics 

 Tubs de polipropilè a pressió 

 Tubs de PVC a pressió 

 Tubs de PVC per a clavegueres i col·lectors 

 Tubs de PVC per a drenatges 

 Tubs flexibles d'acer 

 Tubs flexibles i corbables no metàl·lics 

 Tubs rígids metàl·lics 

 Tubs rígids no metàl·lics 

 Unitats exteriors de bomba de calor amb recuperació d'equips de cabal 

variable de refrigerant 

 Unitats interiors de sostre de tipus cassette d'equips de cabal variable 

de refrigerant 

 Vàlvules de papallona manuals per a muntar entre brides 

 Vàlvules de retenció de clapeta amb rosca 

 Vàlvules de tres vies motoritzades 

 Vàlvules d'equilibrat amb brides 

 Vàlvules d'equilibrat roscades 
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 Vàlvules d'esfera manuals amb brides 

 Vàlvules d'esfera manuals amb rosca 

 Vàlvules d'esfera manuals soldades 
 

4.4.12 Maquinària prevista per a executar l'obra 

 Compressor amb dos martells pneumàtics 

 Retroexcavadora amb martell trencador 

 Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 

 Retroexcavadora petita 

 Retroexcavadora mitjana 

 Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 

40 a 60 cm d'amplària 

 Motoanivelladora petita 

 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

 Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 

 Picó vibrant amb placa de 60 cm 

 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

 Camió cisterna de 8 m3 

 Camió grua 

 Camió grua de 5 t 

 Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

 Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

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

de capacitat 

 Grua autopropulsada de 12 t 

 Formigonera de 165 l 

 Martell trencador manual 

 Remolinador mecànic 

 Talladora amb disc de carborúndum 

 Màquina taladradora 

 Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per 

a forats de 5 a 20 cm com a màxim 

 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i 

maquinària per a pilons cpi-8 de diàmetre 45 cm 
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 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de 

perforació, per a pilons cpi-8 

 Moto serra 

 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 Màquina de raig d'aigua a pressió 

4.5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

           Sense aplicació 

4.6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL 

PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 

especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es 

responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball 

amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 

es defineixen i detallen tot seguit: 

4.6.1. Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com 

a mínim, per a cada 25 persones 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
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4.6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

4.6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 

i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc  allargat o cadires, 

proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 

10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

4.6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més 

de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 

descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

4.6.5. Local d'assistència a accidentats 

S’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 

locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 Una farmaciola, 

 Una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 

situats a prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 

pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat 

si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de 

tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 

ambulàncies i bombers. 
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Podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 

l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 

humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 

estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 disinfectants i antiseptics autoritzats i no caducats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 mascaretes protecció COVID 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

 

NOTA IMPORTANT: D’acord amb la propietat, es destinaran una part dels 

serveis i dutxes existents a l’edifici per ser utilitzats exclusivament pels 

treballadors de l’obra mentre durin els treballs, a més, es facilitarà un recinte 

destinat a vestidor/menjador, on s’allotjarà també la farmaciola i tota la 

documentació de seguretat de l’obra, juntament amb el llistat de telèfons 

d’emergència i els recorreguts fins als centres sanitaris mes propers. 

4.7. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

Especificat a l’estudi de gestió de residus de la present memòria. 
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4.8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 

PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 

exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 

valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 

biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 

les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 

tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 

que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 

dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El 

TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia 

i 40 h/setmana. 

4.9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en 

el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 

forma singular a: 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, 

olis. 
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4.9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 

indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 

destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 

el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 

Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

4.10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 

de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 

projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 

circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 

delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 

canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 

constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 

l’obra. Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de 

les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible 

el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
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seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes 

per aquest fi. Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de 

vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la 

via pública”. 

4.10.1 Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència 

i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 

i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de 

reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 

detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

4.11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLERTS I TERRAPLENATS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
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VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

4.12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 

n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción 

Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables 

durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

4.12.1 Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra. 

4.12.2 Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 

del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a 

les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 

garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 

la persona o els mitjans a emprar. 

4.12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

 

 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a altres. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 

general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 

unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 

realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 

Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 

1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 

atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

aconsellada. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

4.13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I 

SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
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4.14. MEDIAMBIENT LABORAL 

4.14.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra 

i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n 

derivin. 

4.14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 

evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 

antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 

per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 

seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 

relacionats amb la construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
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granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 

en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 

dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 

els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 

taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 

detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 

mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 

períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 

fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 

dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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4.14.3 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, 

es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la 

indústria de la construcció: 

 

Compressor  82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.  60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)  103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  94 dB 

Esmeriladora de peu  60-75 dB 

Camions i dumpers  80 dB 

Excavadora  95 dB 

Grua autoportant  90 dB 

Martell perforador  110 dB 

Mototrailla  105 dB 

Tractor d’orugues  100 dB 

Pala carregadora d’orugues  95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte  150 dB 

Esmeriladora radial portàtil  105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta  105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells 

de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 

periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 

treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 

prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

4.14.4 Pols 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

a. Demolicions 

b. Treballs de perforació 

c. Manipulació de ciment 

d. Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en 

treballs de soldadura 

e. Moviments de terres 

f. Circulació de vehicles 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
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4.14.5 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a 

les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes 

de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4rt.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 

restes de matèria. Il·luminació suficient. 

5è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 

6è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

7è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de 

neteja. 

8è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants 

en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el 

projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 

inherents a l’operació realitzada. 

 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
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4.15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 

necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 

segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 

elementals: 

a) Començar per la càrrega o material que apareix més 

superficialment, és dir el primer i més accessible. 

b) Lliurar el material, no tirar-lo. 

c) Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que 

aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs 

on pugui rebre cops o desgastar-se. 

d) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera 

metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 

e) En el manejament de càrregues llargues entre dues o més 

persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç 

estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

f) S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 

transport de cada tipus de material. 

g) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà 

col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, 

pal, pilar o estructura vertical fixa. 

h) Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de 

palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra 

de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 

damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

i) Automatització i mecanització dels processos. 

j) Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

k) Utilització d’ajudes mecàniques. 
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l) Reducció o redisseny de la càrrega. 

m) Actuació sobre l‘organització del treball. 

n) Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

o) Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

p) Ús correcte dels equips de protecció individual. 

q) Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

r) Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

4.16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

(MAUP) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 

Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 

originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 

solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 

o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 

condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 

obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X002 u  

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, 
i altres treballs en alçària 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
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HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antiretrocés, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X053 u  

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 
gruix 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

  

 

4.17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 

sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 

integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 

possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 

present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 

integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació 

per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 

diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
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En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 

d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i 

Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 

adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt 

dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 

de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 

preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 

d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 

normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 

i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 

4.18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL (EPI) 
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obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 

adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 

de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 

equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 

els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

4.19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a 

les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta 

llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva 

en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 

d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 

cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el 

real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 

considerin perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del 

cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 

de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 

interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 

casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

a) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 

enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

b) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terra subterranis. 

4.20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a 

la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al 

tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 

establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 

abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 

de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de 

tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 

treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats 

riscos, prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada 

situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 

protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de 
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determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 

emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades 

maniobres perilloses. 
 

4.21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA 

VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 

passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, 

la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 

les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 

diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà 

en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 

d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 

urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 

edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 

modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 

Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), 

amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 

Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
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4.21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 

PROTECCIÓ 

4.21.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

4.21.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 

persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 

nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 

en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 

vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 

de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 

de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

4.22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 

aquesta obra són: 
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 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 

annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 

següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

4.23. ANNEX:FITXES D'ACTIVITATS -RISC-

VALUACIÓ-MESURES 

E01 ENDERROCS 

E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, 
AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I 
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat anta impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalitzat 4 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E ENDERROC DE PAVIMENTS-ARRENCADA 

D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE 
LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA LA DEMOLICIÓ D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DEMOLICIÓ 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A DEMOLIR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: DESPRENIMENT D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÈS DE DEMOLICIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
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 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES DE DEMOLICIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /3 /6 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 17 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma 
de fusta, desmuntatge inclòs 

3 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /17 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02 MOVIMENTS DE TERRES 

E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 
347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

3 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

10 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 

1 
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sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 

HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anta soroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 
347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dors lumbar 13 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 10 
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camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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E02.04 REBLERTS I TERRAPLENATS 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 
347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

10 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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 E12.E ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, 

DRENATGES) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL 
PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASSOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLA 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /3 /9 /10 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-
EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 
347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/17 /24 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

 

 E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ 
I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DESDE BASTIDES DE BORRIQUETAS O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROBES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
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TALL OXIACETILÈ 
TALADRES EN PARETS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA 

POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUÏDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUGUES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROBES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 
347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/20 /21 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 
i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antiretrocés, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 /21 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d’instal·lacions i serveis soterrats portàtil 17 /21 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

107



E.S.S 

Document 3/10 

Pag. Document 44 

Millora de la instal·lació de climatització mitjançant 

geotèrmia a la residencia Balàfia 1. Lleida. 

Santiago Domínguez Martínez  

 

Expedient: 0721 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 
3,5 m 

16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /20 
/21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

 

 E14.02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC..)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUÏDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUGUES DE GAS 
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GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROBES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/16 /20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-
EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 
347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 14 
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polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 
i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 
3,5 m 

16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

 

E15.01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 
347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
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HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 
3,5 m 

16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 

 E21.01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, 
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 
de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips 
de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 

13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 1 
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de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 

 

FIRMAT: SANTIAGO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
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5.1.- OBJECTE 

El present document té per objecte garantir el compliment de la normativa més 

recent, catalana i estatal de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, amb el fi de fomentar, per AQUEST ordre, la seva prevenció, 

reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l 'adequat Tractament dels 

destinats a ELIMINACIÓ. 

5.2.- REGLAMENTACIÓ 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i enderroc. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i  d’ecoeficiència en els edificis. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

(«BOE» 86, d'11-4-2006.) 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 

de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 

juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 

20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

5.3.- MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

A continuació es pot observar l’ompliment d’una taula model proporcionada per 

l’Agència de Residus de Catalunya amb les accions de minimització i prevenció 

dels residus què s’han tingut en compte abans de començar el projecte. 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ A LA FASE DE 

PROJECTE 
SI NO 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar 

els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 
X  

2 

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 

prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 

residus? 

 X 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes 

de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 
 X 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 

reutilitzats de la pròpia obra La reutilització dels materials en 

la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes 

característiques físiques/químiques adequades i regulades en 

el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

6 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i 

envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant 

la fase d’instal·lacions? 

X  

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, 

obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 
X  

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de 

desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 

disseny unir de manera irreversible només aquells materials 

que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable 

la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

 X 

9 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 

residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 

incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

X  
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5.4.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ QUE ES GENEREN 

Els residus que es generaran poden classificar-se segons el tipus d'obra a: 

1. Residus procedents dels treballs previs (replantejaments, excavacions, 

moviments ...) 

2. Residus d'activitats de nova construcció 

3. Residus procedents de demolicions i desmuntatges 

En rases es suposa que el 20% de les terres no es reutilitzen, volum residu rases: 

10 m3. En pous el 100% de les terres no es reutilitzen, volum residu pous: 48 m3. 

Volum rasa en paviment de formigó: 3m3. Els residus metàl·lics es corresponen al 

desmuntatge de la unitat refrigeradora i tenen un volum de 4m3. Es procedirà a la 

recollida de gas refrigerant R407c (49kg) en ampolles homologades. L'oli 

refrigerant (10l), també serà recollit en envàs homologat. S’ha estimat una certa 

quantitat de residus d’embalatge. 
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RESIDUS D’OBRA 

CODI CER TIPOLOGÍA 
VOLUM 

(m3) 

MASSA 

(kg) 

RASES I PERFORACIONS 

FORMIGÓ (170101) 
NO 

PERILLÓS 
3 7.000 

TERRES I PEDRES (170504) 
NO 

PERILLÓS 
60 113.000 

DESMUNTATGE REFREDADORA ANTIGA 

METALLS DIVERSOS (ALUMINI,COURE, 

FERRO…) (170407) 

NO 

PERILLÓS 
4 2133 

GAS REFIGERANT R-407-C (140601) PERILLÓS - 49 

OLIS LUBRICACIÓ COMPRESSOR (130206) PERILLÓS 0,01 9 

HABILITACIÓ COBERT EXISTENT 

ENVASOS DE PINTURA (150110) PERILLÓS - 20 

RESTES DEMOLICIÓ PARAMENTS, 

OBERTURA DE FORATS (170102) 
PERILLÓS - 50  

RESIDUS GENERALS 

PLÀSTICS I EMBALATGES 
NO 

PERILLÓS 
- 30  
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5.5.- MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

A L’OBRA 

La primera prioritat respecte a la gestió de residus és minimitzar la quantitat que 

es generi. Per aconseguir aquesta reducció, s'han seleccionat una sèrie de mesures 

de prevenció que s'han d'aplicar durant la fase d'execució de l'obra: 

a) Tots els agents que intervenen en l'obra hauran de conèixer les seves obligacions 

en relació amb els residus i complir les ordres i normes dictades per la Direcció 

Tècnica. 

b) S'haurà optimitzar la quantitat de materials necessaris per a l'execució de l'obra. 

Un excés de materials és origen de més residus sobrants d'execució. 

c) Es preveurà la recollida de materials fora de zones de trànsit de l'obra, de manera 

que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, per 

tal d'evitar el trencament i els seus consegüents residus. 

d) Utilització d'elements prefabricats. 

e) Les sorres i graves s'apilen sobre una base dura per reduir deixalles. 

f) Si es realitza la classificació dels residus, caldrà disposar dels contenidors més 

adequats per a cada tipus de material sobrant. La separació selectiva s'ha de dur a 

terme en el moment en què s'originen els residus. Si es barregen, la separació 

posterior incrementa els costos de gestió. 

g) Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients d'emmagatzematge i transport 

dels diversos residus hauran d'estar degudament etiquetats. 

h) S'ha d'impedir que els residus líquids i orgànics es mesclin fàcilment amb altres 

i els contaminin. Els residus s'han de dipositar en els contenidors, sacs o dipòsits 

adequats. 
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5.6.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, 

VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ A LA MATEIXA 

OBRA 

Reutilització en la mateixa obra 

Terres procedents de desmuntatge es reutilitzaran parcialment en el rebliment i 

piconat de rases. 

Eliminació de residus no reutilitzables ni valoritzables "in situ". 

Pel tractament o abocament dels residus produïts en obra, es posaran aquests a 

disposició d'una empresa de Gestió i tractament de residus autoritzat per a la gestió 

de residus no perillosos. Es disposarà contenidors específics per a terres i altres 

materials de desmuntatge 

5.7.- PRESSUPOST 

 

Firmat: Santiago Domínguez Martínez 

Tipología Estimació 
Preu gestió 

(€/m³) o (€/kg) 
Import (€) Import mín. (€) 

% del pressupost 

d’ Obra 

Terres i petris 

l’excavació 

60 m3 8 520 36 0,18 % 

Fomigó 3 m3 20,00 100 20,00 0,035% 

Metalls 2315 kg -0,10 -231,5 - -0,0795% 

Gas R-407-c 50 kg 5,00 250 30,00 0,086% 

Oli frigorífic 10 kg 10 100 30 0,035 % 

Envasos Pintura 20 kg 1 20 20 0,0069% 

      

TOTAL PRESSUPOST PGR 990 136 0,340% 

      

FIANÇA RESIDUS (125%) 1237 €  
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Exp 0721. Millora de la instal·lació de climatització mitjançant geotèrmia a la residencia Balàfia 1

AMIDAMENTS Pàg.:21/08/21 1Data:

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTULO 01
LOCAL GEOTERMIATITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de millora de pendent morter autonivellant de paviments laminars, de fins a 3 cm de gruix, amb pasta allisadora1 E93A3120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala geotermia 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Pintat de paraments al cautxú flexible especial, en  dues capes2 E898U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment sala 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat3 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala 2,000 4,000 3,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,000 3,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat4 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sostre sala 1,000 5,000 4,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 4´´ de diàmetre,
com a màxim

5 E89F5BJB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tubs en general  metalics 1,000 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim

6 E89FU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tubs façana y coberta 2,000 35,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

u Forat en sostreparet7 EY031000

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment8 EM31351K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Reconnexió de xarxa existent a la nova instal·lació de REFRIGERACIO. inclos p.p. de petit material, tub
accessesoris,proves de funcionamenti posada en funcionament. 

9 K13SD420

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTULO 01
EXTERIORTITOL 3 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió1 E2211012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasses geotermia 1,000 222,000 1,000 222,000

TOTAL AMIDAMENT 222,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

2 E222B223

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 geotermia 1,000 222,000 0,450 0,600 59,940

TOTAL AMIDAMENT 59,940

m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim3 E2255H70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 222,000 0,450 0,500 49,950

TOTAL AMIDAMENT 49,950

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació4 E2A11000

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llit sorra 1,000 222,000 0,450 0,050 4,995

TOTAL AMIDAMENT 4,995

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 25 cm de gruix i més de 2 m d´amplària, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

5 F2194AT4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment form exterior 12,000 0,500 6,000

C#*D#*E#*F#2 a edifici 14,000 0,500 7,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

6 FG22RQ1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram caseta a primer pou, control temp 1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m3 transport de runa a l´abocador, amb camió de 7 t i temps d´espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
10 km

7 E2434237

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Arrencada d'instal.lació d'electricitat inclós enllumenat, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

8 K21GB003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#/D#2 zona excavacions rassa 100,000 100,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

9 F9G12732

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 a pous 16,000 0,500 0,250 2,000

C#*D#*E#*F#2 a edifici 16,000 0,500 0,250 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ml Protecció vertical tubs de calefacció, format per xapa perforada de 2 mm d'espesor, construi en acer inoxidable, amb pp de
anclatjes i fixacions

10 SDS001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana 1,000 20,000 20,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTULO 01
POUS GEOTERMIATITOL 3 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ML Perforació del terreny amb maquinaria de doble capçal, per la realització de 39 sondeigs de 100 m de profunditat y
diámetre entre 125 mm,amb entubació recuperable en terrenys inestables, extracció del varillaje y de la eina de perforació,
introducció de la sonda geotérmica acompanyada del tub d'injecció y els pesos necessaris pel lastrat de la sonda
mitjançant guía mecánica per desenrollar la sonda, injecció del segellant y extracció de la tubería recuperable. El preu no
inclou el segellat geotèrmic ni la sonda geotèrmica.

1 E31521B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 linia 1 1,000 13,000 100,000 1.300,000

C#*D#*E#*F#2 linia 2 1,000 13,000 100,000 1.300,000

C#*D#*E#*F#3 linia 3 1,000 13,000 100,000 1.300,000

TOTAL AMIDAMENT 3.900,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 02
ELECTRICITATTITOL 3 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1 EG21281H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 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

2 EG222A11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bombes 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub3 EG311306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 varis 3,000 200,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub4 EG326206

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 maniobres 3,000 300,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 900,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5 EG415A9F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

6 EG42WCRP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

7 EG4242JH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bombes 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

8 EG42129H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 varis 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Contactor tripolar, de 125 A, per càrrega resistiva, cat. AC1, a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat amb cargols9 EG4R34B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat10 EG6211E3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60390, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

11 EG6P2262

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb tapa fixa, fixat a columna12 EG1B0859

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sq geotermia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub13 EG311706

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LINIA DESDE QGBT A SQ
GEOTERMIA

1,000 5,000 52,000 260,000

TOTAL AMIDAMENT 260,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 02
CLIMATITZACIOTITOL 3 22
EQUIPSTITOL 4 2B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aigua,compressor de cargol. Aquesta refredadora serà de
la marca TRANE o similar model RTS050 i funcionarà amb refrigerant R-1234 zeC, de 200kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 30 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP al voltant de 6, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb bescanviadors de tubs de coure i carcassa d'acer, col.locada.

1 EEH7DNW0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 02
CLIMATITZACIOTITOL 3 22
CANONADESTITOL 4 2C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat en pou, inclos separadors, peça d'unió i contrapes de instalació

1 EFB19322

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 pous 39,000 2,000 100,000 7.800,000

TOTAL AMIDAMENT 7.800,000

u Derivació en T canalització preaillada d 225, inclos valves tancament rapid d1 1/2´´ i reduccions2 EFM14100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

m Canonada preaïllada de diàmetre 225 mm, amb dos tubs interiors de D.ext 80mm3 EFB1A352

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 trams 13,000 5,000 3,000 195,000

C#*D#*E#*F#2 zona formigonada 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 209,000

m Tub d'acer negre amb soldadura de 4´´ de diàmetre, segons la norma DIN 2440 ST-00, soldat, amb grau de dificultat alt i
col.locat superficialment

4 EF12A523

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana i coberta 55,000 2,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades fredes, per a tub d'2 1/2´ de diàmetre, de 19 de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5 EFQ37642

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caseta a rfredadora 2,000 55,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

ut Partida alçada conexionat inst existents6 SDSPAFONT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTULO 02
CLIMATITZACIOTITOL 3 22
BOMBESTITOL 4 2D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba centrífuga monobloc de 15 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt i muntada
superficialment

1 ENH2B727

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula d'equilibrat roscada de 150 mm de diàmetre nominal i Kvs=420, de 16 bar de presió nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal.lada i ajustada

2 ENC21050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Partida alçada elements hidraulics bombeig segos esquemes3 SDSPAHIDR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vas d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 4' de diàmetre,
col.locat roscat

4 EEU4U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dipòsit d'inèrcia de 1000 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà i recobriment exterior
d'alumini, col.locat en posició vertical i connectat

5 EEUEU045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 100 l de capacitat, col.locat amb suports murals6 EJ711761

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 OMPLERT GLYCOL 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
URBANITZACIOCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Aportació i incorporació de grànul de poliestirè expandit de 2 a 3 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals1 ER3PAS11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 250,000 0,100 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

EUR
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u Plantació d'arbust d'alçària 1,2 a 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %2 ER661311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZAOBRA 01
VARISCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'adequació de la instal.lació elèctrica de sales de calderes, bombes,
serveis i d'altres,  existents i quadre secundari a la nova instal.lació.

1 PPAUAEL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala calderes 1 1,000 1,000

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

C#*D#*E#*F#3 qgbt 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

pa Partida alçada grua autopropulsada2 SDSPAGRUA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta en la instal.lació de refrigeracio3 PPAUAEL1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

TITOL 3 LOCAL GEOTERMIA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E93A3120 m2 Capa de millora de pendent morter autonivellant de paviments
laminars, de fins a 3 cm de gruix, amb pasta allisadora (P - 12)

20,00012,23 244,60

2 E898U020 m2 Pintat de paraments al cautxú flexible especial, en dues capes (P
- 9)

20,0003,97 79,40

3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 7)

54,0004,16 224,64

4 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 8)

20,0004,72 94,40

5 E89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 4´´ de diàmetre,
com a màxim (P - 10)

150,0004,39 658,50

6 E89FU010 m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim (P - 11)

70,0005,25 367,50

7 EY031000 u Forat en sostreparet (P - 40) 3,00050,23 150,69

8 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 35)

1,000160,22 160,22

9 K13SD420 U Reconnexió de xarxa existent a la nova instal·lació de
REFRIGERACIO. inclos p.p. de petit material, tub
accessesoris,proves de funcionamenti posada en funcionament.
(P - 44)

2,000323,63 647,26

TITOL 3TOTAL EIDA. 2.627,21

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

TITOL 3 EXTERIOR12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre camió (P - 1)

222,0005,86 1.300,92

2 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 2)

59,94018,02 1.080,12

3 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de
25 cm com a màxim (P - 3)

49,95034,45 1.720,78

4 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 5) 4,9958,62 43,06

5 F2194AT4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 25 cm de gruix i més
de 2 m d´amplària, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora (P - 41)

13,00027,95 363,35

6 FG22RQ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 43)

16,0007,40 118,40

7 E2434237 m3 transport de runa a l´abocador, amb camió de 7 t i temps
d´espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
10 km (P - 4)

20,00037,03 740,60

EUR
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8 K21GB003 u Arrencada d'instal.lació d'electricitat inclós enllumenat, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
45)

1,000174,21 174,21

9 F9G12732 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
(P - 42)

4,00091,26 365,04

10 SDS001 ml Protecció vertical tubs de calefacció, format per xapa perforada
de 2 mm d'espesor, construi en acer inoxidable, amb pp de
anclatjes i fixacions (P - 48)

20,000135,00 2.700,00

TITOL 3TOTAL EIDA. 8.606,48

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

TITOL 3 POUS GEOTERMIA13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31521B1 ML Perforació del terreny amb maquinaria de doble capçal, per la
realització de 39 sondeigs de 100 m de profunditat y diámetre
entre 125 mm,amb entubació recuperable en terrenys inestables,
extracció del varillaje y de la eina de perforació, introducció de la
sonda geotérmica acompanyada del tub d'injecció y els pesos
necessaris pel lastrat de la sonda mitjançant guía mecánica per
desenrollar la sonda, injecció del segellant y extracció de la
tubería recuperable. El preu no inclou el segellat geotèrmic ni la
sonda geotèrmica. (P - 6)

3.900,00029,70 115.830,00

TITOL 3TOTAL EIDA. 115.830,00

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

TITOL 3 ELECTRICITAT21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 22)

30,0002,78 83,40

2 EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 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 (P - 23)

15,0001,10 16,50

3 EG311306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 24)

600,0000,86 516,00

4 EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 26)

900,0000,63 567,00

5 EG415A9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 27)

4,00025,64 102,56

6 EG42WCRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe, temps de retard de 40 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 30)

2,000244,44 488,88

EUR
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7 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 29)

3,000113,31 339,93

8 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 28)

3,00032,39 97,17

9 EG4R34B2 u Contactor tripolar, de 125 A, per càrrega resistiva, cat. AC1, a 400
V corrent altern, 50 Hz, i muntat amb cargols (P - 31)

3,000196,15 588,45

10 EG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 32)

1,00011,34 11,34

11 EG6P2262 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+T, de 16 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60390, amb
grau de protecció de IP-44, col.locada (P - 33)

1,00013,45 13,45

12 EG1B0859 u Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb tapa fixa, fixat a
columna (P - 21)

1,000348,83 348,83

13 EG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x16 mm2, col.locat en tub (P - 25)

260,0003,01 782,60

TITOL 3TOTAL EIDA. 3.956,11

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

TITOL 3 CLIMATITZACIO22

TITOL 4 EQUIPS2B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEH7DNW0 u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per
aigua,compressor de cargol. Aquesta refredadora serà de la
marca TRANE o similar model RTS050 i funcionarà amb
refrigerant R-1234 zeC, de 200kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 30 kW de potència
elèctrica total absorbida i un COP al voltant de 6, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb bescanviadors de tubs de coure i
carcassa d'acer, col.locada. (P - 13)

1,00038.181,69 38.181,69

TITOL 4TOTAL EIDA. 38.181,69

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

TITOL 3 CLIMATITZACIO22

TITOL 4 CANONADES2C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFB19322 m Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat en pou, inclos
separadors, peça d'unió i contrapes de instalació (P - 17)

7.800,0007,80 60.840,00

2 EFM14100 u Derivació en T canalització preaillada d 225, inclos valves
tancament rapid d1 1/2´´ i reduccions (P - 19)

33,000188,03 6.204,99

3 EFB1A352 m Canonada preaïllada de diàmetre 225 mm, amb dos tubs interiors
de D.ext 80mm (P - 18)

209,000115,27 24.091,43

EUR
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4 EF12A523 m Tub d'acer negre amb soldadura de 4´´ de diàmetre, segons la
norma DIN 2440 ST-00, soldat, amb grau de dificultat alt i
col.locat superficialment (P - 16)

110,00042,38 4.661,80

5 EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a
canonades fredes, per a tub d'2 1/2´ de diàmetre, de 19 de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 20)

110,00019,86 2.184,60

6 SDSPAFONT ut Partida alçada conexionat inst existents (P - 49) 4,000355,00 1.420,00

TITOL 4TOTAL EIDA. 99.402,82

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

TITOL 3 CLIMATITZACIO22

TITOL 4 BOMBES2D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENH2B727 u Bomba centrífuga monobloc de 15 m3/h de cabal com a màxim,
de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt i muntada superficialment
(P - 37)

3,000953,32 2.859,96

2 ENC21050 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 150 mm de diàmetre nominal i
Kvs=420, de 16 bar de presió nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal.lada i ajustada (P - 36)

3,0001.257,05 3.771,15

3 SDSPAHIDR u Partida alçada elements hidraulics bombeig segos esquemes (P -
51)

1,0007.855,00 7.855,00

4 EEU4U030 u Vas d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 4' de diàmetre, col.locat
roscat (P - 14)

1,000340,69 340,69

5 EEUEU045 u Dipòsit d'inèrcia de 1000 l de capacitat, de planxa d'acer
galvanitzat amb aïllament de poliuretà i recobriment exterior
d'alumini, col.locat en posició vertical i connectat (P - 15)

1,000989,72 989,72

6 EJ711761 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 100 l de
capacitat, col.locat amb suports murals (P - 34)

1,00083,44 83,44

TITOL 4TOTAL EIDA. 15.899,96

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO URBANITZACIO03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ER3PAS11 m3 Aportació i incorporació de grànul de poliestirè expandit de 2 a 3
mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals (P - 38)

25,00070,56 1.764,00

2 ER661311 u Plantació d'arbust d'alçària 1,2 a 2 m, amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 25 % (P - 39)

30,0004,69 140,70

CAPÍTULOTOTAL EIDA. 1.904,70

OBRA PRESSUPOST  EXP 0721. MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZA01

CAPÍTULO VARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAUAEL5 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'adequació de
la instal.lació elèctrica de sales de calderes, bombes, serveis i
d'altres, existents i quadre secundari a la nova instal.lació. (P -
47)

3,000321,00 963,00

EUR
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2 SDSPAGRUA pa Partida alçada grua autopropulsada (P - 50) 1,0001.852,00 1.852,00

3 PPAUAEL1 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram
de paleta en la instal.lació de refrigeracio (P - 46)

1,0001.340,00 1.340,00

CAPÍTULOTOTAL EIDA. 4.155,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/08/21 Pàg.: 1

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 127.063,69

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 157.440,58

Capítulo 01.03  URBANITZACIO 1.904,70

Capítulo 01.04  VARIS 4.155,00

Obra 01 Pressupost Exp 0721. Millora de la instal·lació de climatització mitja 290.563,97

euros
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Exp 0721. Millora de la instalꞏlació de climatització mitjançant geotèrmia a la residencia Balàfia 1
Nivell:

Data: 22/08/2021

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 290.563,97 €
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 290.563,97

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 290.563,97

13 % despesses generals SOBRE 290.563,97.................................................................... 37.773,32

6 % benefici industrial SOBRE 290.563,97.......................................................................... 17.433,84

21 % IVA SOBRE 345.771,13............................................................................................... 72.611,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 418.383,07

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre-cents divuit mil tres-cents vuitanta-tres euros amb set cèntims
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