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DD

Dades generals
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Adaptació del projecte per a la construcció de 16 habitatges
dotacionals i casal d’avis a centre d’atenció diürna amb dues
unitats de convivència per a la gent gran

Objecte de l’encàrrec:

Projecte Bàsic i d’Execució per l’adaptació de “Projecte per a la
construcció de 16 habitatges dotacionals i Casal d’avis” a
“Projecte per a la construcció de Centre d’atenció diürna amb
dues unitats de convivència per a gent gran

Emplaçament:

Carrer Ferran Muñoz 3

Municipi:

08859 Begues
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AJUNTAMENT DE BEGUES

Promotor:
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NIF: ESP0802000J
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Marc Serra Villalba

col. 37.998-0

Carlota Martínez Portillo

col. 37.464-4

Miguel Leivar Agreda

col. 37.975-0

Mila i fontanals 14 3º 5ª
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T 932 130 858
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LM aparelladors
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MD

Memòria Descriptiva

MD 1

Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

MD 1.1 - Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.
L’objecte de l’encàrrec es l’adaptació del projecte de “16 habitatges dotacionals, local i casal d’avis” per ubicar a
la planta baixa un Centre d’Atenció Diürna i les plantes pis dues unitats de convivència.
L’edifici projectat originalment està distribuït en tres plantes de la següent superfície:
Planta baixa – Casal d’avis i Local
Planta Primera – 8 habitatges
Planta Segona – 8 habitatges
Total Sup. Contr.

780 m2
560 m2
560 m2
1900 m2

Les superfícies necessàries per el nou programa funcional son:
Centre d’Atenció Diürna - 25 persones
Unitat de convivència 1 - 15 persones
Unitat de convivència 2 - 15 persones
Espais exteriors
Total Sup. Contr.

760 m2
520 m2
496 m2
171 m2
1.947 m2

Fotografies del solar

Vista de l’interior de la parcel·la des de la cantonada sud est.

Vista des de el llindar nor est, cap al carrer Ferran Muñoz
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Vista de la parcel·la i els equipaments des de l’accés al nou CAP al carrer Ferran Muñoz

MD 1.2 - Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE,
altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text Refós de Pla General Municipal d’Ordenació
Urbana de Begues.
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD.
314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui
d’aplicació.
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MD 2

Descripció del projecte

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
Donades les superfícies del programa funcional a estudiar es veu clarament la possibilitat d’adaptació al projecte
existent distribuint-lo a les tres plantes: planta baixa per a Centre d’Atenció diürna i planta primera i segona per
a les dues Unitats de Convivència.
A la planta baixa s’ubica l’accés al nucli de comunicacions per les Unitats de convivència i el Centre d’Atenció
Diürna per la banda mes propera a l’accés al consultori i a la rotonda. Per l’altre banda de l’edifici es fa un accés
de servei que pot ser rodat donat el cas de necessitat.
El programa del centre diürn s’organitza al voltant d’un pati central amb les zones comunes donant al carrer Ferran
Muñoz d’orientació sud i els espais de suport a la plaça d’interior d’illa d’orientació nord.
A la banda sud e la planta baixa es vincula el jardí de sud amb els espais comuns donant una sortida a l’exterior
de centre d’atenció.
A la planta primera i segona es pot ubicar una unitat de convivència a cadascuna per a 15 persones. Amb els seus
espais comuns i de suport.
Segons l’estudi econòmic si es superen les 35 places a les unitats de convivència s’incrementa considerablement
la despesa en personal, i per cada 15 places s’ha de disposar d’un bany geriàtric.
Així que es proposen dues unitats de convivència de 15 persones amb un bany geriàtric cadascuna, amb una
distribució de 11 habitacions individuals i 2 dobles.
A la planta primera es dona sortida a la coberta del centre d’atenció per a que les unitats de convivència puguin
disposar d’un espai exterior de relació propi.
MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
Dades urbanístiques:
Planejament general vigent

Pla General Municipal d’Ordenació Urbana de Begues

Data d’aprovació

Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla aprovat definitivament el
15.10.1997

Qualificació urbanística

Clau 7c(S)* Sistema d’equipament públic adscrit a l’ús Sanitari Assistencial

Classificació del sòl

Sòl urbà

Usos previstos pel planejament

Sanitari assistencial

Condicions d’edificació
QUADRE RESUM (paràmetres previstos a la modificació puntual nº 11 del planejament)
Condicions d’edificació Clau 7c(S)* Sistema d’equipament públic adscrit a l’ús Sanitari Assistencial
Sanitari Assistencial
Clau 7c (S)*
Paràmetres
normativa
Parcel·la mínima:

Paràmetres en projecte
400 m

Ocupació de parcel·la:

2

40%- % sòl

Parcel·la:
Ocupació de parcel·la:

Sostre edificable:

1.038,860,75
m2 m2/m2 sòl

Sostre edificat:

Número Max. de plantes:

1.947,83
m2
PB +2

Número de plantes:

2.597,17 m2
34%- % sòl
897,36
m2 m2
1.947
PB +2

Sep. a límit de parcel·la:

2 m

Sep. a límit de parcel·la:

Separació a carrer /s:

3 m

Separació a carrer /s:

5.25 m

Alçada lliure planta pis:

2.60 m

Alçada mínima planta pis:
Ús

2.50 m
Sanitari assistencial

Ús

4 m

Sanitari assistencial
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MD 2.3 Descripció de l’edifici . Programa Funcional
L’estructura arquitectònica del nou model de centre diürn hauria de permetre que hi passin el dia 25 persones i
l’estructura arquitectònica de cada una de les unitats de convivència ha de permetre que hi visquin 15 persones.

Superficies útils interiors:

Centre d’Atenció Diürna:

679.65 m2

Espais Comuns:
-Bany adaptat
-Bany adaptat
-Bany Geriàtric
-Bany Geriàtric
-Cuina
-Fisio-Podologia
-Motricitat-Fisioterapia
-Magatzem
-Menjador
-Plats
-Perruqueria
-Rebost
- Sala d'estar
- Sala espera
-Saleta
- Vestidor
-Vestidor

386,66 m2
4.02 m2
4.02 m2
6.82 m2
6.82 m2
10.05 m2
15.80 m2
64.75 m2
4.64 m2
89.92 m2
2.61 m2
18.99 m2
2.86 m2
101.00 m2
27.98 m2
16.91 m2
4.69 m2
4.82 m2

Espais de circulació
- Ascensor
-Distribuidor
-Distribuidor
-Distribuidor
-Distribuidor
-Escala 1
-Escala 2
-Tallavents
-Vestíbul Accès

150.85 m2
4.04 m2
11.66 m2
46.95 m2
13.31 m2
6.43 m2
14.33 m2
14.64 m2
5.07 m2
34.41 m2

Espais de suport:
-Bugaderia Central
-Bany personal
-Cuina Central
-Despatx direcció
-Despatx Polivalent
-Sala Instal·lacions
-Magatzem
-Neteja
-Neteja cuina central
-Rebost cuina central
-Vestidor personal

142.14 m2
15.87 m2
2.93 m2
39.10 m2
17.24 m2
15.79 m2
23.15 m2
14.04 m2
2.23 m2
2.16 m2
6.28 m2
3.35 m2

Unitats de Convivència:

450.78 m2

Espais comuns
- Cuina-Rebost-Bugaderia
-Menjador
- Sala d'estar
-Saleta
- Saleta

113.24 m2
24.01 m2
35.47 m2
41.35 m2
7.95 m2
4.46 m2

Espais de circulació
-Distribuidor
- Escala 1
- Escala 2

97.84 m2
66.17 m2
14.49 m2
17.18 m2

Espais de suport
-Bany Geriàtric
-Magatzem

11.05 m2
6.90 m2
4.15 m2

Habitacions
-H1 Ind Habitació Individual
-H2 Ind Habitació Individual
-H3 Ind Habitació Individual
-H4 Ind Habitació Individual
-H5 Ind Habitació Individual
-H6 Ind Habitació Individual
-H7 Ind Habitació Individual
-H8 Ind Habitació Individual
-H9 Ind Habitació Individual
-H10 Ind Habitació Individual
-H11 Ind Habitació Individual
-H12 Dbl Habitació Doble
-H13 Dbl Habitació Doble

228.65 m2
17.11 m2
16.51 m2
16.51 m2
16.51 m2
16.51 m2
16.51 m2
16.51 m2
16.56 m2
18.82 m2
17.78 m2
17.78 m2
21.79 m2
21.74 m2

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes i paràmetres resum de l’edifici
Centre d’Atenció Diürna - 25 persones

760 m2

Unitat de convivència 1 - 15 persones

520 m2

Unitat de convivència 2 - 15 persones

496 m2

Espais exteriors

171 m2

Total Sup. Contr.

1.947 m2
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MD 3

Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la
resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les
seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
- Funcionalitat " Utilització
" Accessibilitat
- Seguretat

" Estructural
" en cas d’Incendi
" d’Utilització

- Habitabilitat

" Salubritat
" Protecció contra el soroll
" Estalvi d’energia
" Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús
satisfactori de l’edifici.

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i
prestacions de les solucions.
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MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús
S’ha complert amb totes les exigències funcionals requerides per a un centre d’aquest tipus, seguint les
instruccions i programa funcional facilitades per la propietat.
L’ús de l’edifici és residencial públic i per tant es segueixen les directrius de disseny per a edificis d’aquests tipus.
El programa es distribueix en:
Planta baixa: on s’hi ubica el centre d’atenció diürna
Planta primera: on s’hi ubica una unitat de convivència
Planta segona: on s’hi ubica una unitat de convivència
MD 3.1.2 Condicions d’accessibilitat
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de
l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs:
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible.
L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari accessible que comunica l’accés de l’edifici amb les
diferents plantes.
L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta es resol mitjançant un itinerari
accessible.

MD 3.2 Seguretat estructural
S’ha realitzat un estudi geotècnic en el solar i notes tècniques, seguint els requeriments del CTE, s’adjunta als
Documents Annexos.
El càlcul i justificació normativa de l’estructura s’adjunta com a “Memòria d’estructura”, s’adjunta als Documents
Annexos.

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
S’ha realitzat separata especifica “Documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d’incendi”, s’adjunta als
Documents Annexos.

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
Consideracions generals:
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques
del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys
als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les
persones amb discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat
d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
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A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es
dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al
final d’aquest apartat.
Definició de les prestacions en base a les següents exigències:
- DB SU 1 – Seguretat enfront al risc de caigudes
1. Lliscament terres.
Es preveu paviments adequats per limitar el risc de relliscades, ensopegades o de dificultats a la mobilitat: tots
els paviments són: el paviment general es terratzo, linòleum, i a les sales humides es preveu ceràmic antilliscant
i linòleum antilliscant als lavabos de les habitacions, les cabines de dutxes i banys assistits.

2. Discontinuïtats en els paviments.
A l’interior de l’edifici tot el paviment es continu excepte als lavabos de les habitacions i les cabines de dutxa les
quals es resol amb un canvi de paviment amb una peça de transició per no tenir desnivells.
A les zones interiors per a circulació de persones no hi ha cap forat als terres.

3. Desnivells.
-Tractament dels desnivells:
Es contempla l’existència dels següents desnivells:
Interior de l’edifici:

-Escales fins a planta d’instal·lacions

Exterior de l’edifici:

-Escales d’urbanització amb un desnivell inferior a 0,55m

-Barreres de protecció
Interior de l’edifici:

-Escales (forat d’escala inferir a 0,40m) alçada de 0,95cm
-Balconeres, terrasses i balcons de planta primera i segona l’alçada serà de 1,10m
-Cobertes no transitables amb línia de vida per a tasques de manteniment

Les barreres es preveuen sense obertures de mes de 100mm, no escalables.

4. Escales.
-Trams d’amplada 1,20m
-Graons de 0,30m d’estesa i 0,16 de frontal
-Replans 1.20m
-Pasamans 0,95 d’alçada separats 40mm de la paret a ambdós costats
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5. Rampes
L’edifici no té rampes.

6. Neteja dels vidres exteriors.
Es preveu la neteja desde l’interior allà on no hi hagi un espai exterior on es pugui netejar.
Els murs cortina es preveu la neteja amb plataforma elevadora unipersonal.

- DB SU 2 Seguretat enfront el risc d’impactes o d’enganxada
1. Els risc d’impacte amb els elements fixes de l’edifici.
L’alçada general dels cels rasos és de 2,90 i 2,70m, als lavabos és de 2,50m.
L’alçada llkure de les portes és de 2,10m.
A la plnata baixa hi ha porxos amb una alçada de 3,10m i de 2,50m.
No hi ha cap element sortint ni volat de les parets interiors.

2. El risc d’impacte amb els elements practicables de l’edifici
Els pasadisos no son envaïts per l’obertura de les portes.
Els passadissos tenen una amplada mínima de 1,60m.
Els vestíbuls de l’ascensor tenen una amplada de mes de 3,70m

3. El nivell d’impacte dels vidres (elements fràgils) en funció del seu impacte.
Els vidres de portes i mampara de vidre son vidres laminats amb resistència a l’impacte nivell 3

4. El risc d’impacte dels elements insuficientment perceptibles (murs cortina)
Les portes de vidre porten manetes i tiradors. Les portes corredisses automàtiques disposaran de senyalització.

5. El risc d’enganxada amb portes corredisses.
Les portes corredisses dels lavabos de les habitacions obren cap a l’interir de l’enva.

-DB SU 3 Seguretat enfront al risc de confinament en els recintes
1. Recintes en general:
Totes les portes aniran mestrejades de tal forma de permetre l’obertura des de l’exterior.
La força d’obertura de les portes de sortida serà inferior a 150N.
Tindran il·luminació controlada des de l’interior.

2. Recintes per a possibles usuaris de cadires de rodes.
La força d’obertura de les portes de sortida serà inferior a 25N.
S’ha previst prou espai per possibilitar l’obertura de la porta sense que dificulti la mobilitat de la cadira. L’espai
interior permet inscriure un cercle de diàmetre 1,50m no envaïda per l’obertura de portes.
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-DB SU 4 Seguretat enfront el risc causat per una il·luminació inadequada
El disseny de les instal·lacions d’enllumenat s’ajustaran a lo especificat al DB HE3
Es tindrà especial cura en la determinació del VEEI de les diferents dependències i en el compliment dels valors
mínims que condicionin els sistemes de regulació dels nivell de llum en les estances, en funció de les superficies
de vidre.

-DB SU 5 Seguretat enfront el risc causat per situacions d’alta ocupació
No es d’aplicació.

-DB SU 6 Seguretat enfront el risc d’ofegament
1. Piscina
No es d’apliccació

2. Pous i dipòsits.
El dipòsit d’aigües pluvials esta provist d’una trapa metàl·lica amb un sistema de tancament que impedeix
l’obertura per personal no autoritzat.

-DB SU 7 Seguretat enfront el risc causat per vehicles en moviment
1. Aparcaments
A l’edifici no hi ha cap aparcament així que no es d’apliccació
A l’exterior es preveu una bosa d’aparcament en bateria que serà degudament indicada i protegida

-DB SU 8 Seguretat enfront el risc causat per l’acció del llamp
Es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el nivell
d’eficiència de la instal·lació, el valor del nivell de protecció està dins dels marges on la instal·lació on és
obligatòria.
- Condicions d’accessibilitat
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta
Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat)

MD 3.5 Salubritat
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels
residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament
d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici
MD 3.5.1 Protecció contra la humitat
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat.
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Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de
l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:
Pel que fa al disseny de les façanes:
•

grau d’exposició al vent: zona eòlica C

•

zona pluviomètrica IV

•

l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m

El que suposa un grau d’impermeabilitat 2.
Per al disseny de murs i terres:
•

el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-4 cm/s

•

el nivell freàtic es troba 4m per sota del terra de l’edifici

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny.
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1.
MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer, a mes a cada planta es preveuen
reserves d’espai a la cuina, safareig i magatzems.
MD 3.5.3 Qualitat de l’aire (HS 3)
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius:
- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i
- millorar el confort i l’estalvi d’energia
- les xemeneies de les calderes i dels extractors de les cuines expulsen els fums per la coberta de l’edifici.
- les sales, habitacions i cuines tenen finestres o portes que obren a l’exterior tenen una superfície de ventilació
superior a 1/20 Sútil peça (HS 3) i obren als espais exteriors definits al punt 1(D ≥ H/3 i ≥ 3 m).
Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia:
- el disseny facilita la ventilació creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior
de forma natural en certes èpoques de any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques.
- el sistema de ventilació disposa de recuperadors entalpics per tal de reduir el consum de les instal·lacions
tèrmiques
Les exigències es defineixen a l’apartat “Memòria d’instal·lacions” als Documents annexos.
MD 3.5.4 Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5)
Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a l’apartat “Memòria
d’instal·lacions” als Documents annexos.

MD 3.6 Protecció contra el soroll
Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció general que
estableix el DB HR.
L’article 14 de la Part I del CTE és l’exigència bàsica de protecció enfront el soroll.
Segons el RD 1371/2007 pel qual s’aprova del Document Bàsic HR de Protecció enfront el soroll.
- Veure Annex DB-HR Justificació compliment HR general
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MD 3.7 Estalvi d’energia
Zona climàtica: D2
Classe d’higrometria dels espais: 3 a habitacions i sales

55% humitat relativa

4 a la cuina central de planta baixa

62% humitat relativa

5 a la bugaderia central de planta baixa

70% humitat relativa

MD 3.7.0 Limitació del consum energètic (DB-HE-0)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, del qual s’adjunta una
fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície
útil.
S’adjunta la fitxa de “CTE HE 0. Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de
Limitació del Consum Energètic”, a “Certificació energètica” als Documents Annexos
El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’eina unificada LIDER-CALENER. L’informe de resultats del
programa s’adjunta com a “Certificació energètica” als Documents Annexos.
MD 3.7.1 Limitació de la demanda energètica (DB-HE-1)
L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual
s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la
seva superfície útil.
S’adjunta la fitxa de “CTE HE 1. Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de
Limitació de la Demanda Energètica”, a “Certificació energètica” als Documents Annexos
Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la comprovació de que aquests són
inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina unificada LIDER-CALENER.
L’absència de condensacions insterticials es justifica mitjançant l’informe del programa LIDER que s’adjunta com
a “Certificació energètica” als Documents Annexos
Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de les
obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva.
MD 3.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (DB HE-2)
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels
ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament
d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es fa a la Memòria descriptiva i constructiva del
projecte.
MD 3.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (DB HE-3)
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) es justifiquen als estudis lumínics de la
“Memòria d’instal·lacions” als Documents annexos.
MD 3.7.4 Contribució solar mínima d’ACS (DB HE-4, OSB)
No es d’aplicació perquè l’edifici incorpora com a font renovable per la producció d’acs, calefacció i climatització
la Biomassa.
MD 3.7.5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica (DB HE-5)
No es d’aplicació
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MD 3.8. Ecoeficiència. Criteris ambientals i d’ecoeficiència adoptats en l’edifici (D.21/2006).
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya
relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus.
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al
sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els
Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es
generaran durant l’obra.
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims establerts
pel Decret, fent un total de 18 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del
seu compliment.
Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes de la construcció de
l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya siguin les
aixetes dels aparells sanitaris.
S’adjunta la fitxa de Justificació del Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis”
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MD 4

Descripció dels sistemes que composen l’edifici

MD 4.1 Treballs previs
Es realitzarà una esbrossada i neteja del solar per poder replantejar l’edificació segons les cotes i mides que
s’estableixen en els plànols.
Donada la topografia, els moviments de terra no son importants. Es tracta de fer un petita excavació per fer la
plataforma on anirà situat l’edifici. Els desnivells amb els carrer i les finques veïnes es resoldran amb talussos.
Les excavacions que es realitzin es podran dur a terme amb maquinaria convencional.
Posteriorment es procedirà a l’obertura de les rases pels murs de tancament i la llosa de fonamentació.
MD 4.2 Sustentació
Es descriu a “Memòria d’estructura”, s’adjunta als Documents Annexos.
MD 4.3 Sistema estructural
Es descriu a “Memòria d’estructura”, s’adjunta als Documents Annexos.
MD 4.4 Sistema d’envolvent i acabats exteriors
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.
Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons
els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la compartimentació
interior, agrupats segons la següent classificació:

Forjat sanitari
(planta baixa) Forjat sanitari. Gruix total 171 cm
Composició

Gruix (cm)

Paviment de Terratzo microgrà

3.5

Morter anivellació
Panell de poliestirè extrudit XPS, amb resistència a la compressió >300KPa, superfície
estriada i encadellat (U=0,034 W/mK, e=37,5kg/m3)

10
5.00

Xapa de compressió de formigó armat.

8,00

Cassetons tipus iglú.

65.00

Llosa de fonamentació de formigó armat.

60.00

Formigó de neteja

10.00

Lamina impermeabilitzant de polietilè

0.01

Emmacat de graves

15,00

Façanes: Parts massisses

Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 32,00 cm
Composició

Gruix (cm)
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Arrebossat a bona vista de morter de calç de resistència mitja a la filtració (tipus OC CS
III W1 segons UNE 998-1), remolinat, i pintat amb pintura al silicat de potassa i pigments

2,00

Fàbrica de maó calat peça de (28x14x9cm), morter de ciment 1:4 junta d’1cm
Arrebossat de morter resistència mitja a la filtració (tipus OC CS III W1 segons UNE 9981)

14,00

Panell de llana de roca (U=0,036 W/mK, e=40,0 kg/m3),col·locada adherida

3,00

Cambra d’aire sense ventilar

2,00

Panell de llana de roca (U=0,036 W/mK, e=40,0 kg/m3),col·locada amb separadors

6,00

Trasdossat de plaques de cartró guix amb guia de 72 mm i dues plaques de 12 mm pintat
amb pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) plaques hidròfugues i
enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu.

10.20
12.20

1.00

Façanes: Obertures
Totes les façanes disposen de protecció solar amb persianes apilables a plnata pimera i segona, fixes a planta
baixa i amb tendalls corredissos a la façana sud de planta baixa.
Les finestres o balconeres de les habitacions i sales disposen de persiana enrotllable tipus foscurit.
La designació dels vidres és: (interior-cambra-exterior). Permeabilitat a l’aire:C3, estanquitat a l’aigua:7A,
resistència al vent:C5

Balconeres amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de dos fulls
Doble vidre amb cambra 6-16-4+4
Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K)

Balconeres i fixes de planta baixa: Permeabilitat a l’aire:C3, estanquitat a l’aigua:7A, resistència al vent:C5
Doble vidre amb cambra (5+5)-16-(4+4)
Fusteria d’Alumini amb trencament de pont tèrmic integrat major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) tipus mur
cortina, sèrie Mecano de Technal o similar amb perfils d’alumini extruït anoditzat, gruix mínim 20
micres. Aïllament tèrmic amb reompliment de poliamida entre estructura i contraxapa

Façanes: Elements de protecció
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat amb oxiron pavonat color gris
acer.
L’alçada de protecció és d’1,10m a planta primera i segona.
La barana de protecció de l’escala té una alçada de 0,95m

Cobertes
Coberta plana invertida no transitable amb acabat de palet de riera
Pendent 2%.
Gruix total 56,5 cm
(coberta principal i badalot)
Composició
Palet de riera

Gruix (cm)
10,00
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làmina filtrant tipus Feltemper 150

0.10

Aïllament de plaques de poliestirè extruït (XPS), amb resistència a la compressió
>300KPa, superfície estriada i encadellat (U=0,034 W/mK, e=37,5kg/m3)

10.00

làmina impermeabilitzant tipus Rhenofol CG de 1,4 mm

0.14

làmina separadora tipus Feltemper 300P

0.10

Formació pendent 2% amb morter gruix mínim 4cm, juntes de dilatació segons plànols,
acabat remolinat

5,00 mig

Llosa massissa de formigó armat . Cantell 250 mm

25,00

Perfil per trasdosat

5,00

Placa de cartró guix de 12 mm

1,20

Coberta plana invertida transitable amb acabat de tarima de fusta
Pendent 2%.
Gruix total 65 cm
(coberta principal i badalot)
Composició

Gruix (cm)

taulers de fusta de pi de flandes II, amb tractament a l'autoclau, amb sistema de
cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit –
pressió -buit.
Rastrells de secció 80x80 mm, disposats horitzontalment, amb aixanfranat de cantell
superior per tal que l'aigua no hi quedi retinguda

15,00

làmina filtrant tipus Feltemper 150

0.10

Aïllament de plaques de poliestirè extruït (XPS), amb resistència a la compressió
>300KPa, superfície estriada i encadellat (U=0,034 W/mK, e=37,5kg/m3)

10.00

làmina impermeabilitzant tipus Rhenofol CG de 1,4 mm

0.14

làmina separadora tipus Feltemper 300P

0.10

Formació pendent 2% amb morter gruix mínim 4cm, juntes de dilatació segons plànols,
acabat remolinat

3,50

5,00 mig

Llosa massissa de formigó armat . Cantell 250 mm

25,00

Perfil per trasdosat

5,00

Placa de cartró guix de 12 mm

1,20

Coberta plana invertida no transitable amb acabat vegetal
Pendent 2%.
Gruix total 50,5 cm
(coberta principal i badalot)
Composició
Tepe Urbanscape Sedum-mix, biodegradable, constituido por 10 a 12 especies distintas
de sedum
Sistema de riego por goteo formado por tubería antirraices con goteros cada 50 cm tipo
Regaber
Sustrato ligero Urbanscape Green Roll (HTC GR) de Lana Mineral de roca virgen de 40mm
Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua, constituido por un panel de doble
cara a base de poliestireno reciclado reforzado
Membrana antiraíces Urbanscape, consistente en una lámina artificial de polietileno de
baja densidad
làmina filtrant tipus Feltemper 150

Gruix (cm)
4,00
2,00
4,00
2,50
0.10
0.10
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Aïllament de plaques de poliestirè extruït (XPS), amb resistència a la compressió
>300KPa, superfície estriada i encadellat (U=0,034 W/mK, e=37,5kg/m3)

10.00

làmina impermeabilitzant tipus Rhenofol CG de 1,4 mm

0.14

làmina separadora tipus Feltemper 300P
Formació pendent 2% amb morter gruix mínim 4cm, juntes de dilatació segons plànols,
acabat remolinat

0.10
5,00 mig

Llosa massissa de formigó armat . Cantell 250 mm

25,00

Perfil per trasdosat

5,00

Placa de cartró guix de 12 mm

1,20

Terres en contacte amb l’exterior
Sostre porxo entrada
Gruix total 57 cm
Composició

Gruix (cm)

Terratzo

3.5

capa morter + additiu P REHAU, morter tipus ZE 30 segons DIN 18560

5,00

Panell aïllant de EPS-poliestirè expandit amb nopes "EASY NOP EVO 42" de REHAU

6,00

Recrescut de morter lleuger

7.5

Aïllament de plaques de poliestirè extruït (XPS), amb resistència a la compressió
>300KPa, superfície estriada i encadellat (U=0,034 W/mK, e=37,5kg/m3)

10,00

Lamina anti impacte Fonpex 1.5 mm

0.15

Llosa massissa de formigó armat amb goteró encofrat amb la llosa

25.00

Sostre porxo pati
Gruix total 125 cm
Composició

Gruix (cm)

Terratzo

3.5

capa morter + additiu P REHAU, morter tipus ZE 30 segons DIN 18560

5,00

Panell aïllant de EPS-poliestirè expandit amb nopes "EASY NOP EVO 42" de REHAU

6,00

Lamina anti impacte Fonpex 1.5 mm

0.15

Llosa massissa de formigó armat amb goteró encofrat amb la llosa

25.00

Cambra d’aire

75

Panell de llana de roca (U=0,036 W/mK, e=40,0 kg/m3),col·locada amb separadors

6,00

Perfil per trasdosat

5,00

Placa hidròfuga de cartró guix de 12 mm

1,20

MD 4.5 Sistema de compartimentació i acabats interiors
Compartimentacions interiors horitzontals
Forjats
Gruix total 57,10 cm
Composició

Gruix (cm)

Terratzo

3.50

capa morter + additiu P REHAU, morter tipus ZE 30 segons DIN 18560

5,00

Panell aïllant de EPS-poliestirè expandit amb nopes "EASY NOP EVO 42" de REHAU

6,00
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Lamina anti-impacte Fonpex

1,00

Llosa massissa de formigó armat amb goteró encofrat amb la llosa

25.00

Cambra d’aire

10,00

Panell de llana de roca (U=0,036 W/mK, e=40,0 kg/m3),col·locada amb separadors

5,00

Placa hidròfuga de cartró guix de 15 mm

1,50

Compartimentacions interiors verticals
Planta baixa:
Gruix total 12 cm
Composició

Gruix (cm)

Doble placa de cartró guix de 12.5 mm

2,50

Guia de Pladur 70 mm amb llana de roca (U=0,044 W/mK, e=40,0kg/m3)

7,00

Doble placa de cartró guix de 12.5 mm

2,50

Planta primera i segona:
Gruix total 10 cm
Composició

Gruix (cm)

Doble placa de cartró guix de 12.5 mm

2,50

Guia de Pladur 48 mm amb llana de roca (U=0,044 W/mK, e=40,0kg/m3)

4,80

Doble placa de cartró guix de 12.5 mm

2,50

Compartimentacions interiors verticals: Portes
Segons plànols de fusteries

Compartimentacions interiors horitzontals
Forjat planta primera i segona
Gruix total 53,90 cm
Composició

Gruix (cm)

Terratzo

3.50

Morter d’anivellació i paviment radiant

10,00

Lamina anti impacte Fonpex 1.5 mm

0.15

Llosa massissa de formigó armat amb goteró encofrat amb la llosa

25.00

Cambra d’aire

10,00

Perfil fals sostre

4,00

Doble placa de cartró guix de 12.5mm

1.25

MD 4.6 Sistema d’acondicionament, instal·lacions i serveis
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i clavegueram.
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions:
-

Ascensor
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-

Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió
terrestre i radiodifusió sonora)
Evacuació d’aigües residuals i pluvials
Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de les cuines
Ventilació amb recuperació de calor
Calefacció i instal·lació d’ACS
Dioposit acumulador d’aigua escalfada amb biomassa per a producció d’ACS, calefacció i climatització
Instal·lacions de protecció contra incendi
Instal·lació de parallamps

Es descriuen a “Memòria d’instal·lacions”, s’adjunta als Documents Annexos.

MD 4.7 Sistema d'acabats
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:
-

-

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys, cuines i zones de circulació.
Enrajolats amb rajola en paraments verticals fins al sostre de banys i cuines que garanteixen que en els
banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades. A la cuina
l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai
d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable.
Cel ras de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica.
Cel ras acústic a l’escala i els replans format per un material absorbent acústic d‘absorció acústica a <
0,57 que garanteix que l’àrea d’absorció acústica equivalent és, al menys 0,2m2/m3 de recinte.
Paviment general amb terazo microgrà i banys amb dutxa de paviment vinílic.
Fusteria xapada amb HPL

MD 4.8 Urbanització dels espais adscrits a l’edifici
Es descriu a continuació la urbanització dels espais exteriors vinculats a l'edifici.

Treballs previs i replanteig
Primerament es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny. El replanteig dels elements de urbanització es
podrà realitzar amb la informació recollida a la Documentació Gráfica

Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny
En una primera fase es procedirà a l’excavació fins a nivell de la cota fomentació i esplanades.
Posteriorment es farà el terraplenat i compactat en els punts més baixos per assolir la cota desitjada.
Paral·lelament es pot procedir al reomplenat per a fer les esplanades i a obrir les rases per als murs de tancament.
Les excavacions que es realitzin es podran dur a terme amb màquina convencional.
Formació de pendents d’esplanades exteriors.
Es deixaran el pendents (mínim 2%) indicats en plànols i es realitzarà la compactació del terreny.
Excavacions per fonamentacions.
Neteja i esbrossada del terreny. Excavació en terreny compacte per a formació d’elements de fonamentació.
Mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Rases per a instal·lacions.
Neteja i esbrossada del terreny. Excavació en terreny compacte per a formació de rases per a pas d’instal·lacions,
segons plànols. Mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
La valoració del volum de terres i de la seva gestió consta en el corresponent Annex de Gestió de Residus.
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Elements de fonamentació, de contenció i estructurals
Fonamentació.
La fonamentació prevista en funció dels resultats dels estudis geotècnics realitzats per l’empresa TECSOL S.L.
(veure doc. complementari al projecte EG als annexes)
Murs de contenció.
Els elements de contenció en els espais exteriors es resolen amb murs de contenció amb sabates corregudes per
a solucionar el desnivell entre les esplanades de saulo i aparcament.
La contenció de terres relativa als desnivells entre el recinte i l'exterior es realitzarà amb murs de formigó sobre
sabates corregudes.
Elements de tancament i protecció
Tanca senzilla de reixa metàl·lica. Sobre muret de formigó amb metxinals i drenatge, suports amb platina
metàl·lica d'acer galvanitzat 60mm x 7 i reixa tipus Orsogrill.
La protecció dels desnivells dintre del recinte es farà a través de murs de formigó; que faran alhora d’elements de
contenció de terres i d’element de protecció contra les caigudes.
Les tanques incorporaran amb la mateixa tipologia, les portes d'accés i els armaris de comptadors.
Les alçades d’aquestes tanques es descriuen a la documentacií gràfica.
Vials i zones d’aparcament
Es preveu la creació de 2 guals per a l’accés rodat a l’espai de l’aparcament que es situa a l’interior de la parcel·la.
Es preveu que la vorera del Ferran Muñoz es retiri l’arbrat per fer mes ample el pas de vianants i es pavimenti amb
paot a tota la llargada del front de parcel·la segons documentació gràfrica.
Zones d’estada
Es preveu un eixamplament de la vorera fins l’accès a l’edifici per formar un espai de plaça amb arbrat i bancs.
Al centre de la parcel·la es preveu una zona d’estada de saulo amb plantació d’arbrat per donar ombra.
Es formaran el pendents (mínim 1-2%) indicats en plànols en les esplanades exteriors.
Acabats
Es preveu la pavimentació d’unes zones de circulació tant rodat com peatonal amb diferents tipus de peces
prefabricades de formigó col·locades sobre subbase de formigó de 20 cm de gruix.
Es pavimentarà en panot equivalent a l’existent la sortida rodada al costat de l’edifici de bombers, i un
eixamplament de la vorera en la zona d’accés peatonal a l’edifici. L’accés rodat requereix un nou gual de formigó
prefabricat.
Hidrosembra. Les zones on es preveu un acabat vegetal aniran plantada amb hidrosembra. La base d'aquest
element són 15cm de terra vegetal.
Sauló. La resta de la zona d'estada són de sauló. El espessor d'aquest material és de 15cm. La base és de 15cm
de Tot-u.
Mobiliari urbá
Es preveu el següent mobiliari (veure plànol):
- 2 fonts tipus atlantida de S&C
- 4 papereres tipus barcelona
- 12 bancs individuals tipus neoromantic lleuger de fusta tropical de S&C
- 5 bancs de 175cm tipus neoromantic lleuger de fusta tropical de S&C
- 3 banc de 300cm tipus neoromantic lleuger de fusta tropical de S&C
- 4 porta bicicletes

Jardineria
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Operacions prèvies
Begues es troba en la zona bioclimàtica mediterrània (esclerofil·la), concretament en la subzona
boreomediterrània, que comprèn la zona mediterrània des del Garraf al Cap de Creus.
Clima Mediterrani marítim litoral
Temperatura: zona 8,5 de -9 °C a -6 °C (temperatures mínimes absolutes)
Pluviositat: zona semi-seca 500 - 700 mm (Precipitació anual)
Índex d’Humitat: HD= 0,75 – 1,00
Abans d’iniciar els treballs de plantació caldrà preparar el terreny per a les plantacions posteriors.
S’obriran els clots de plantació per als arbres, sempre proporcionals a les seves dimensions. En aquest cas seran
de 100x100x80cm, els clots s’obriran mecànicament.
Preparació del terreny
Les plantacions aniran distribuïdes tal i com s’assenyala en els plànols de vegetació. Els arbres formaran masses
i aniran plantats a 5 metres de distància entre ells i a 5 m de distància entre files.
S’establirà una visita amb la Direcció Facultativa un cop s’hagi replantejat els parterres i elements vegetals i se’n
donarà si s’escau, el vist-i-plau. Després es podran començar els treballs de plantació.
Subministrament d’espècies vegetals
La compra del material vegetal es farà després que la Direcció Facultativa esculli i marqui els arbres en el viver de
procedència. Els arbres hauran de complir les característiques especificades al projecte, pel que fa a la mida i al
perímetre a 1 m del sòl, formació de les branques i copa, així com la seva presentació.
Les espècies vegetals del projecte es subministraran convenientment protegides, i amb el transport adequat.
Hauran de tenir el pa de terra o el sistema radicular ben format. La Direcció Facultativa podrà demanar informació
sobre les condicions de cultiu en el viver i podrà exigir que es compleixi la normativa especificada en les Normes
Tecnològiques de Jardineria del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.
El subministrament de les espècies es farà durant l’època adequada i en les millors condicions per a l’arbre, és a
dir, el transport des del viver es realitzarà el mateix dia de la plantació. Les espècies es protegiran amb els medis
adequats per no patir ferides i evitar que s’assequin les arrels. Prèviament a la càrrega en el camió, es lligaran les
branques i alhora de carregar i descarregar caldrà tenir en compte la fragilitat del material vegetal. El mateix
camió de transport repartirà els arbres a l’obra.
L’elecció de les espècies ha estat la següent:
Plantació d’espècies adients per a la zona.- Això suposa una millor adaptació i per tant un baix manteniment i
consum d’aigua de les plantes així como la reducció de productes fitosanitaris, adobs orgànics, etc.
Arbres: Es plantaran espècies adaptades climàticament a la zona. Els arbres es plantaran amb alineacions,
separades de 5 m de distància entre ells i entre files.
Els arbres es plantaran durant l’època favorable sempre que sigui possible i es subministraran en pa de terra o
contenidor.
Plantació d’espècies vegetals
Les plantacions es realitzen segons els bons mètodes de la jardineria NTJ Normes Tecnològiques de Jardineria i
Paisatgisme.
Per a les plantacions d’arbres s’obriran sots de 1x1x0,8m. Si les plantacions es realitzen sobre un terreny poc
drenant, abans de plantar i un cop realitzats els forats de plantació dels arbres la DF revisarà el drenatge
individualment per a cada arbre. La revisió consistirà en omplir els forats de plantació d’aigua amb una mànega i
al dia següent revisar el temps d’evacuació de l’aigua, si el terreny no drena correctament caldrà aplicar mesures
correctores per a garantir la correcta evacuació de l’aigua, una mesura per corregir-ho seria obrir una rassa de
drenatge que connecti el fons del forat de plantació amb la xarxa de drenatge, i al fons del sot s’hi afegeixen 15cm
de grava per assegurar la sortida de l’aigua de reg.
Per a les plantacions es podrà fer servir la terra de l’excavació prèviament barrejada amb compost. El material
bàsic per adobar i preparar aquesta terra serà procedent de la planta de compostatge. Lloc on retornaran els
residus aptes generats per l’obra. El compost haurà de ser madur i haver acomplert tot el procés de compostatge,
així com presentar una composició física i química adequada, caldrà que el percentatge de compost respecte el
de terra sigui del 10% per a tota la vegetació.
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Posteriorment es realitzarà un primer reg abundant fins a capacitat de camp. Aleshores es compacta manualment
i de forma lleugera la terra al seu voltant fins que l’arbre queda totalment subjectat.
Durant l’obra i en cas que no hi hagi el reg automatitzat instal·lat, caldrà regar manualment tots els arbres.
En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni deixar-lo massa al descobert. Així
que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final del terreny.
Tots els arbres portaran un aspre de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i
2,5 cm de llarg, que es clavaran al fons del clot de plantació 30cm. L’aspre anirà lligat a l’arbre a través d’una
abraçadora regulable de goma o cautxú.
Per a assegurar la correcta implantació, i en les millors condicions, s’ha previst un manteniment de les espècies
implantades. Aquest manteniment es realitzarà durant l’obra i durant 1 any a partir de la recepció del projecte. El
manteniment consisteix bàsicament en realitzar els regs i podes necessàries per a la rebrotada de la vegetació,
en els tractaments fitosanitaris preventius que corresponguin. Neteja de parterres i extracció de herbes no
desitjades .
Arbrat
Acer freeman
Acer monspssulanum
Tilia
Liquidambar
Batula alba
Quercus rubra
Vivurnum lucidum

8 ut
7 ut
1 ut
3 ut
6 ut
1 ut
31 metres lineals

Enllumenat
Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat exterior seran: intensitat lluminosa uniforme i aconseguir el
nivell amb la més baixa potència disponible.
La instal·lació d’enllumenat exterior penjarà dels vials adjacents
- 8 fanals tipus Rama de S&C
- 6 fanals tipus Arne de S&C
- 1 fanals tipus Arnne 360 graus de S&C
- 6 fanals tipus Arne mini als pilars de llum indirecta de S&C
- 10 fanals tipus Arne mini tipus catenaria de S&C
Reg
La instal·lació de reg tindrà per objecte dotar de les correctes condicions pel condicionament de les zones
exteriors enjardinades.
El reg es realitzarà amb el diposit de recollida d’aigües pluvials.
El reg de les zones exteriors tindra tres circuits:
-un goteig per l’arbrat
-un goteig per els arbustos
-una aspersió per la zona de prat
El reg es controlarà a partir d’una central que governarà les diferents zones a regar.
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MD 5

Memòria d’execució

MD 5.1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres
Fases d’obra
Les obres de l’edificació d’obra de el nou Centre de serveis i dues unitats de convivencia que es situa al carrer
Ferran Munoz número 3 de Begues caldrà realitzar-les en dues fases, una amb l’edificació i la urbanització de la
parcel·la i un altre amb l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Escola Sant Cristòfor fins a la nova edificació.
MD 5.2 Termini d’execució
El termini global de l’obra serà de 18 mesos.
Un cop finalitzades les obres relacionades en aquest projecte bàsic i d’execució l’edifici serà apte per al seu ús,
en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95 de 13
de juny)
Segons les normes complementàries per la classificació de contractistes d’obres de l’Estat, aquesta correspón
al: Grup C amb Categoria F.
MD 5.3 Altres
Les escomeses de les diferents companyies estan ja previstes en la urbanització i no es preveu que afectin a l’obra
ni al seu voltant.
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés, com l'abastament i el tancament
temporal de l'obra, així com la posterior demolició de les obres provisionals i la restauració dels accessos, voreres
i altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran exclusivament a càrrec del contractista
les taxes i els permisos necessaris per a la construcció de
l’edifici.
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents connexions
de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec.

Barcelona, Juliol de 2018
Els arquitectes,
M.Serra / C. Martinez / M. Leivar
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MN.

Normativa aplicable
MN 1

Edificació

MN 2

Altres
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Normativa tècnica general d’Edificació

maig 2018

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

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

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

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

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

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

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

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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DB SUA-8 Justificació Llamp
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1. Objecte del projecte
L’objecte del present projecte és la justificació del compliment de la normativa contra
incendis de l’edifici destinat a Centre d’atenció diürna i 2 unitats de convivencia per a
gent gran.
La finalitat del mateix és la de complimentar els tràmits que li són perceptius per tal
d’obtenir la llicència d’obertura i funcionament d’acord amb la normativa que li és
d’aplicació.

2. Antecedents
L’objecte del present projecte és la justificació del compliment de la normativa contra
incendis de l’edifici destinat a Centre d’atenció diürna i 2 unitats de convivencia per a
gent gran.
La finalitat del mateix és la de complimentar els tràmits que li són perceptius per tal
d’obtenir la llicència d’obertura i funcionament d’acord amb la normativa que li és
d’aplicació.

3. Referències normatives
Per la redacció d’aquest projecte s’ha considerat la següent normativa:
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
SP 111. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els centres residencials i centres de dia
per a gent amb dependència i gent gran
SP 135 Sortida de planta en establiments d’ús hospitalari

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

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

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

4. Dades generals
4.1 Identificació i objecte del Projecte
Projecte:

Adaptació de projecte per a: Construcció de 16
habitatges dotacionals i casal d’avis a Centre d’atenció
diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran

Objecte de
l’encàrrec:

Documentació per a sol·licitud de llicencia d’obres

Emplaçament:

Carrer Ferran Muñoz núm. 3

Municipi:

08859 Begues - Barcelonès

Coordenades UTM:

X:409648
Y:4576491

4.2 Agents del projecte
Promotor:

Nom: Ajuntament de Begues
NIF: ESP0802000J
Adreça: Av. Torres Vilaró 4
08859 Begues – Barcelonès

Arquitectes:

Marc Serra Villalba
Carlota Martínez Portillo
Miguel Leivar Agreda

Nº col·legiat: 37.998-0
Nº col·legiat: 37.464-4
Nº col·legiat: 37.975-0

Milà i Fontanals 14 3º 5ª
08012 Barcelona
T 932 130 858
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4.3 Descripció de l’establiment i de l’activitat que es realitza
4.3.1. descripció de l’edifici
L’edifici projectat està distribuït en tres plantes. La planta baixa es destina a Centre
d’Atenció diürna, i la planta primera i segona per a dues unitats de convivència.
Des del carrer Ferran Muñoz, s’accedeix a l’edifici per sota un porxo, a la cantonada
sud oest de l’edifici, travessant un tallavents, fins al vestíbul d’accés. Des del vestíbul es
pot accedir directament a l Centre d’Atenció diürna, o a les unitats de convivència
utilitzant el nucli de comunicacions vertical que hi ha davant de l’accés, format per una
escala i un ascensor amb dimensions adaptades per a llits. A l’extrem est de l’edifici, hi
ha un segon nucli format per una escala que també comunica les tres plantes de l’edifici,
més proper a una segona sortida en la façana est.
Des del extrem est de la parcel·la es fa un accés de servei rodat que connecta amb la
zona d’aparcament situada al nord de la parcel·la.
El programa del centre diürn s’organitza al voltant d’un pati central amb les zones
comunes donant al carrer Ferran Muñoz d’orientació sud i els espais de suport a la plaça
d’interior d’illa d’orientació nord.
A la banda sud de la planta baixa es vincula un jardí propi tancat, amb els espais comuns
donant una sortida a l’exterior de centre d’atenció.
A la planta primera i segona s’ubiquen una unitat de convivència a cadascuna per a 15
persones. Amb els seus espais comuns i de suport.
En total són dues unitats de convivència de 15 persones amb un bany geriàtric
cadascuna, amb una distribució de 11 habitacions individuals i dues doble.
A la planta primera es dóna sortida a la coberta del centre d’atenció per a que les unitats
de convivència puguin disposar d’un espai exterior de relació propi.
L’estructura vertical de l’edifici està formada per pilars de formigó armats, i l’estructura
horitzontal per forjats de llosa massissa de formigó de 25 cm de cantell.

4.3.2. Activitat que es realitza
Perfil dels usuaris:
El model de centre d’atenció diürna ha de permetre que hi passin el dia 25 persones,
però pot tenir un aforament superior a 59 persones
El nou model de centre diürn està pensat per un perfil de persones de més de 65 anys
que presenten una situació de dependència, podent o no tenir un grau de dependència
adjudicat.
Per altra banda, dins el perfil de persones que poden fer ús del centre diürn, també
s’inclouen persones més joves de 65 anys però que presenten una situació de
dependència i necessiten aquest servei.
Sovint són persones que viuen a la seva llar que utilitzen el centre durant el dia, per què
aquest els proporciona l’acompanyament necessari pel seu dia a dia.
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Per la seva banda, les unitats de convivència donen cabuda a 15 persones cada una.
El número màxim de professionals previstos en total és de 8
L’activitat està sotmesa al control preventiu de l’Administració de la Generalitat, ja que
està classificada dins l’annex 1 de la Llei 3/2010 en el següent supòsit: 3.Establiment
d’ús hospitalari
Segons el Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació, l’activitat està classificada
com a ús hospitalari.
Segons aquest criteri, es considera com a edifici o establiment destinat a assistència
sanitària amb hospitalització de 24 hores i que està ocupat per persones que, en la
seva majoria, són incapaços de cuidar-se per sí mateixos, tal com hospitals, clíniques,
sanatoris, residències geriàtriques, etc.
Les zones i/o centres destinades a assistència sanitària de caràcter ambulatori
(despatxos mèdics, consultes, àrees de diagnòstic i tractament, etc.) han de complir les
condicions corresponents a l’ús Administratiu.
Aquesta classificació es complementarà amb la Instrucció Tècnica Complementària
SP 111 Condicions de seguretat en cas d’incendi en els centres residencials i centres
de dia per a gent amb dependència i gent gran. De la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
Segons aquesta Instrucció Tècnica la consideració dels usos previstos seran els de
Residència assistida per a les unitats de convivència, i com a centre de dia per al Centre
d’atenció diürna de la planta baixa.

4.4 Ubicació de l’establiment respecte edificis o establiments
Veïns
Orientació. La parcel·la té forma de trapezi amb unes dimensions de 55,45 m de façana
al carrer Ferran Muñoz, que es redueixen a 40,41 m en el llindar nord-est. El llindar nordoest amb els dos equipaments té unes dimensions de 62,02 m, mentre que l’oposat
amida 46,89 m. L’orientació principal al carrer és l’eix S0-NE.
La parcel·la està situada en una zona cèntrica de Begues, ubicada a prop de
l’encreuament entre els carrers de Sant Domènec, Jaume Petit i Ferran Muñoz.
Al front del carrer Ferran Muñoz hi ha un Centre d’Atenció Primària , mentre que
en els solars veïns a nord oest hi ha el parc de bombers de Begues i una seu de
entitats locals.
Tant l’accés rodat com el de vianants es farà pel carrer Ferran Muñoz.
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4.5 Usos i superfícies construïdes i útils
Superfícies Construïdes:
Construïda interior
P.Baixa
P.Primera
P.Segona

Construida interior
Construida interior
Construida interior

Construïda Exterior
P.Baixa
P.Baixa
P.Primera
P.Primera
P.Primera
P.Segona
P.Segona
P.Segona
Total Superficie Construida Computable
Construïda Exterior (50%)
P.Baixa

Porxo
Porxo
Terrassa 1
Terrassa 2
Terrassa 3
Terrassa 1
Terrassa 2
Terrassa 3

Porxo Accés

760,85 m2
520,26 m2
495,83 m2
3,74 m2
3,82 m2
45,63 m2
23,13 m2
11,97 m2
45,63 m2
23,13 m2
11,97 m2
1.945,73 m2
46,96 m2

Superfícies útils:
Planta Baixa
Espais comuns
Ba
Ba
Bg1
Bg2
Cu
F-P
M-F
Mg
Mj
Plats
Pr
Rb
S-E
Se
Slt
Ve
Ve

Bany adaptat
Bany adaptat
Bany Geriàtric
Bany Geriàtric
Cuina
Fisio-Podologia
Motricitat-Fisioterapia
Magatzem
Menjador
Plats
Perruqueria
Rebost
Sala d’estar
Sala d’espera
Saleta
Vestidor
Vestidor

4,17 m2
4,03 m2
6,69 m2
6,69 m2
10,05 m2
15,80 m2
64,63 m2
4,74 m2
91,40 m2
2,64 m2
19,30 m2
3,29 m2
102,52 m2
27,99 m2
17,64 m2
5,21 m2
5,21 m2
392,02 m2
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Espais de circulació
Asc
Dtr 1
Dtr 2
Dtr 3
Dtr 4
Esc 1
Esc 2
Tv
Va

Ascensor
Distribuidor 1
Distribuidor 2
Distribuidor 3
Distribuidor 4
Escala 1
Escala 2
Tallavents
Vestíbul Accés

4,04 m2
10,83 m2
48,09 m2
13,27 m2
6,43 m2
15,24 m2
15,12 m2
5,13 m2
34,73 m2
152,88 m2

Espais de suport
Bg
Bp
Cc
Dd
Dp
I
Mg
Nt
Nt (Cc)
Vp
Rb (Cc)

Bugaderia Central
Bany Personal
Cuina Central
Despatx direcció
Despatx Polivalent
Sala Instal·lacions
Magatzem
Neteja
Neteja Cuina central
Vestidor personal
Rebost Cuina central

15,87 m2
3,52 m2
37,93 m2
17,30 m2
15,79 m2
24,37 m2
13,81 m2
2,83 m2
2,30 m2
3,29 m2
6,51 m2
143,56 m2

Total Superfície Útil Interior

688,45 m2

Espais Exteriors
Jd
Pt
Px

Jardí
Pati interior
Porxo Accés

Total Superfície Útil Exterior

210,34 m2
29,97 m2
88,25 m2
328,55 m2
328,55 m2

Planta Primera
Espais comuns
C-R-B
Mj
S-E
Slt 1
Slt2

Cuina-Rebost-Bugaderia
Menjador
Sala d’Estar
Saleta 1
Saleta 2

24,01 m2
34,09 m2
39,17 m2
7,95 m2
5,16 m2
110,38 m2

Espais de circulació
Asc
Dtr
Esc 1
Esc 2

Ascensor
Distribuidor
Escala 1
Escala 2

4,04 m2
70,74 m2
14,85 m2
16,13 m2
101,72 m2
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Espais de suport
Bg
Mg

Bany Geriàtric
Magatzem

Habitacions
H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl

Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Doble
Habitació Doble

Total Superfície Útil Interior

Espais Exteriors
Te 1
Te 2
Te 3

6,90 m2
4,15 m2
11,05 m2
17,28 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,72 m2
18,42 m2
17,93 m2
17,93 m2
21,34 m2
21,30 m2
230,94 m2
454,09 m2

Terrassa 1
Terrassa 2
Terrassa 3

Total Superfície Útil
Exterior

50,77 m2
19,67 m2
151,00 m2
221,44 m2
221,44 m2

Planta Segona
Espais comuns
C-R-B
Mj
S-E
Slt 1
Slt 2

Cuina-Rebost-Bugaderia
Menjador
Sala d’Estar
Saleta 1
Saleta 2

24,17 m2
34,11 m2
38,98 m2
7,87 m2
5,16 m2
110,30 m2

Espais de circulació
Asc
Dtr
Esc 1
Esc 2

Ascensor
Distribuidor
Escala 1
Escala 2

4,04 m2
70,81 m2
14,84 m2
16,41 m2
106,10 m2
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Espais de suport
Bg
Mg

Bany Geriàtric
Magatzem

Habitacions
H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl

Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Doble
Habitació Doble

Total Superfície Útil Interior

Espais Exteriors
Te 1
Te 2
Te 3

6,90 m2
4,15 m2
11,05 m2
17,28 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,72 m2
18,42 m2
17,93 m2
17,87 m2
21,34 m2
21,30 m2
230,94 m2
458,40 m2

Terrassa 1
Terrassa 2
Terrassa 3

Total Superfície Útil
Exterior

50,91 m2
19,67 m2
13,50 m2
87,25 m2
87,25 m2

4.6 Alçada d’evacuació
L’alçada d’evacuació és de 7,06 metres, des de la cota de paviment de la planta segona,
fins a la cota de la planta baixa a on està la sortida de l’edifici.

5. Límits a l’extensió de l’incendi
5.1. Sectorització respecte veïns
5.1.1. Parets mitgeres
Tota l’activitat es desenvolupa en un edifici aïllat, separat més de 3 metres de cap
edifici veí, de manera que no existeixen parets mitgeres ni cal preveure sectorització
respecte veïns.
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5.1.2. Façanes
L’edifici constituirà un ùnic sector d’incendi, de manera que les façanes tenen trobades
amb elements que compartimentin sectors.
En les façanes entre dos edificis o en un mateix entre dos sectors d’incendi, espai de
risc especial o espai protegit, del mateix, els punts de la(les) façana(es) que no siguin
almenys EI60 estan separats 2 metres. El centre no comparteix ni delimita façana amb
cap altre edifici. Tanmateix, la façana de la sala d’instal·lacion, ni la de la cuina no
contemplen cap obertura EI<60 a menys de la distància corresponent.
Quan a propagació vertical, en les façanes entre dos sectors d’incendi, espai de risc
especial alt o espai protegit caldrà que aquesta sigui com a mínim EI 60 en una franja
d’un metre.
Aquestes condicions es compleixen en la cuina central i la sala de Instal·lacions situades
en planta baixa, que són els dos locals de risc especial.

5.1.3. Cobertes
La coberta tindrà una protecció REI 60 en una franja de 0,5 metres d’amplada (mesurada
des de l’edifici confrontat) i una franja d’un metre situada en la trobada entre la coberta
i qualsevol element compartimentador d’incendis o local de risc especial alt.
Materials de revestiment o acabat exterior, lluernaris, claraboies, ventilacions:
• Reacció

Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les
zones a menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual
no sigui com a mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint
superior a 1m; també lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

5.2. Sectorització interior implantada
La sectorització interior deriva de la consideració d’aplicació de Edifici d’ús Hospitalari i
i la Instrucció Tècnica Complementària sp111 Condicions de seguretat en cas d’incendi
en els centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran.
Segons aquesta Instrucció Tècnica la consideració dels usos previstos seran els de
Residència assistida per a les unitats de convivència, i com a centre de dia per al Centre
d’atenció diürna de la planta baixa.
Aquesta Instrucció estableix unes modificacions que permeten considerar un únic sector
per a les unitats de convivència i el centre d’atenció diürna de la planta baixa, quan les
residències siguin pel mateix tipus de usuaris

sectors

Descripció

Sup. útil

Sup.
Construïda

Ús del sector

Condicions

Resistència
al foc

Sector 1

Centre d’atenció
diürna+dues
unitats de
convivència

1.598,79 m2

1.771,23 m2

Ús
Hospitalari

Alçada
d’evacuació
6,74 m <15 m

R90/EI 90
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El sector no supera la superfície màxima de 2.500 m, ja que la superfície total construïda
de l’edifici és de 1.771,25 m2.
La cuina i la sala de instal·lacións constituran locals de risc especial i compliran les
condicions especials de sectorització que els hi pertoquen per normativa, així com el
l’armari elèctric i l’armari de la maquinària de l’ascensor.
Espais ocults i Pas d’instal·lacions
La compartimentació d’incendis té continuïtat en els espais ocults.
La resistència al foc dels elements de compartimentació d’incendis es manté en els
punts on són travessats per elements de les instal·lacions.
Tot el pas d’instal·lacions a través de la caldera es segellarà convenientment garantint
l’EI corresponent (EI180) mitjançant panell promastop de PROMAT o similar: dos panells
de 50mm
Així mateix , tot el pas d’instal·lacions a través de la campana d’evacuació de fums de
la cuina, es segellarà convenientment garantint l’EI corresponent (EI180) mitjançant
panell promastop de PROMAT o similar: dos panells de 50mm

5.3. Resistència al foc de l’estructura
Segons la Taula 2.2. (CTE) per a ús hospitalari amb alçada d’evacuació inferior a 15 m
ha de complir R90.
Tant l’estructura vertical com l’horitzontal compleix R90:
-pilars de formigó armat de 25x50
-forjats amb llosses massisses de formigó armat de 25cm de cantell
Els elements estructurals i compartimentadors han de complir les condicions següents
quan estan exposats al foc:
•
•

Evitar un col·lapse prematur de la estructura ( funció portant)
Limitar la propagació del foc (flames, gasos calents, calor excessiu ) fora de
àrees concretes (funció separadora).

El temps màxim d’exposició fins que resulta imminent la pèrdua de capacitat per satisfer
les funcions requerides es denomina període de resistència al foc normalitzat, i
s’expressa en minuts.
Els tres requisits bàsics de comportament davant al foc són:
1.Per capacitat Resistent de la estructura ( criteri R ):
•

Quan es requereix de les estructures resistència mecànica en condiciones de
foc, aquestes han de ser dissenyades i construïdes de tal manera que
mantinguin la seva funció de capacitat resistent durant l’exposició al foc indicat.

2. Per Estanqueïtat al pas de flames i gasos calents ( criteri E ):
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•

No s’han de produir disfuncions en la integritat degut a fissures, orificis o d’altres
obertures que siguin suficientment àmplies per a permetre el pas del foc per
flama o gasos calents.

3. Per Aïllament tèrmic en cas de foc ( criteri I ):
•

No s’han de produir disfuncions en la capacitat aïllant de forma que les
temperatures a la superfície no exposada excedeixin les temperatures de ignició.

Els elements hauran de complir els criteris R, E , I de la forma següent:
Només separador: ....................................................................... E i I
Només portant: ............................................................................ R
Portant i Separador:..................................................................... R, E i I

5.3.1. Criteris CTE-SI-6
Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és
suficient si:
a) arriba a la classe indicada a la taula 2.2. o 2.3 que representa el temps en minuts
de resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada tempstemperatura
b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula
2.1:
Taula 2.1. (Segons CTE) Curva normalitzada temps-temperatura.
Temps t, en min.
15
30
45
60
Temperatura en el sector Өg, en ºC 740
840
900
950
Aquests valors s’obtenen segon la fórmula:
On
Өg
T

90
1000

120
1050

180
1100

240
1150

Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC)

és la temperatura del gas en el sector (ºC)
és el temps des de l’inici de l’incendi (min)

Taula 2.2. (Segons CTE) Resistència al foc suficient del elements estructurals
Planta de Plantes
sobre
rasant
Us del sector d’incendi considerat1
soterrani
d’evacuació de l’edifici
< 15 m
< 28 m
Habitatge unifamiliar2
R30
R 30
Habitatge residencial, residència pública, docent,
R120
R 60
R 90
administrativa
Comercial, pública concurrència, hospitalari
R 1203
R 90
R 120
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un altre
R 90
ús )
Aparcament (situat a sota d’un ús diferent)
R 1204
(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota
aquest terra.
(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència
al foc exigible a un us d’habitatge residencial.
(3) R 180 si l’altura d’evacuació de l’edifici supera 28 m.
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.
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altura
≥ 28 m
R 120
R 180

Taula 2.3. (Segons CTE) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de
risc especial integrades als edificis1
Risc especial baix
R 90
Risc especial mitja
R 120
Risc especial alt
R 180

Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels
ocupants, i l’alçada dels quals, respecte al de la rasant exterior no superi 28 m, així
com els elements que només aguantin aquests cobertes, podran ser R 30 quan el
col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació en sectors
d’incendi. A aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega
de la qual no superi 1kN/m2.
Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que
pertanyin en el recinte d’aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales
especialment protegides no s’exigeix resistència al foc als elements estructurals.

5.3.2. Formigó
S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al
foc dels elements de formigó davant l’acció representada per la corba normalitzada
temps-temperatura.
Els elements estructurals han d’estar dissenyats de forma que, davant el
descrostrament (spalling) del formigó, el col·lapse per ancoratge o per pèrdua de gir
tingui menor probabilitat d’aparició que el col·lapse per flexió, per esforç tallant o per
càrregues axials.
Suports i murs.
Taula 3.1.1 (Segons CTE) Elements de compressió
Costat menor o espessor bmin/ distància mínima equivalent al eix am (mm)1
Resistència al foc
Mur de càrrega
Mur de càrrega exposat per
suports
ambdues cares
exposat per una cara
R 30
150/152
100/153
120/15
R 60
200/202
120/153
140/15
R 90
250/30
140/203
160/25
R 120
250/40
160/253
180/35
R 180
350/45
200/403
250/45
R 240
400/50
250/503
300/50
(1)
(2)
(3)

Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors.
Els suports executats en obra han de tenir, d’acord amb la instrucció EHE, una dimensió mínima de 250 mm.
La resistència al foc aportada es pot considerar REI

Lloses massisses.
Taula 3.1.1.1(Segons CTE) Lloses massisses
Distància mínima equivalent al eix am (mm) (1)
Resistència
Espessor mínim
Flexió en una Flexió en dues direccions
al foc
hmin (min)
direcció
Ly/Lx (2) ≤1,5
1,5 ≤ Ly/Lx(2)
REI 30
60
10
10
10
REI 60
80
20
10
20
REI 90
100
25
15
25
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REI 120
REI 180
REI 240
(1)
(2)

120
150
175

35
50
60

20
30
50

30
40
50

Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors.
Lx i Ly són les llums de la llosa sent Ly>Lx

Capes protectores.
La resistència al foc requerida es pot aconseguir mitjançant l’aplicació de capes
protectores la contribució de les quals a la resistència al foc de l’element estructural es
determinarà d’acord amb la norma UNE ENV 1338-3:2004.
Per a resistències al foc R 120 com a màxim, els revestiments de guix poden
considerar-se com a espessors addicionals de formigó equivalents a 1.8 cops el seu
espessor real. Quan estiguin aplicats en sostres, per a resistències al foc R 90 com a
màxim, es recomana que la seva posta en obra es realitzi per projecció, mentre que
per valors R 120 o majors resulta necessari, havent-se a més de disposar d’un armat
intern no combustible fermament unit a les biguetes.
Aquestes especificacions no són vàlides per a revestiments amb plaques de guix.

5.3.3. Acer
No hi ha elements estructurals d’acer

5.3.4. Murs i envans de fàbrica ceràmica
La resistència al foc que aporten els elements de fàbrica de rajol ceràmic s’estableix
en la taula F.1 del CTE DB-SI:

La paret de la sala de instal·lacions i de la cuina serán de gero perforat, enlluída per la
cara exposada, d’un espessor de 15 cm que té una resistència al foc REI-180

5.4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de
mobiliari
D’acord amb el què es disposa a la taula 4.1 “Classes de reacció al foc dels elements
constructius” del capítol 4 “Reacció al foc del elements constructius, decoratius i de
mobiliari”, a les zones ocupables de l’establiment serà exigible:
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Tots els elements constructius compliran aquestes condicions.

5.5. Locals de risc especial
Els locals de risc especial existents a l’edifici són els següents:
Sales

Classificació

Estructura

Tancaments

Portes

Recinte de Instal·lacions

Risc aAlt

R180

E180

EI245-C5

Cuina

Risc Alt

R180

EI180

EI230-C5 (les dues)

Sala Ascensor

Risc Baix

R90

EI90

---

Quadre elèctric

Risc baix

R90

EI90

---

Tots dos recintes es troben a la planta baixa, i ocupen la cantonada nord est de l’edifici.
Cuina
Es classifica com a local o zona de risc especial tota aquella cuina la potència instal·lada
de la qual sigui superior a 20kW, considerant la potència dels aparells destinats a
preparació d’aliments.
Al tractar-se d’una cuina d’uns 100kW i segons el punt 1 de SI4, la cuina estarà equipada
amb un sistema d’extinció automàtica.
El sistema de detecció i d’extinció automàtica serà actiu 24h, sense necessitat de
personal tipus PROTECH-K o similar, per a la protecció de els elements de cocció, la
campana, i el plènum dels conductes d’aspiració.
La instal·lació d’aquest sistema permet no considerar la cuina com a local de risc
especial en usos diferents a l’Hospitalari o Residencial Públic, però donat que la
consideració del Centre d’Atenció diürna de la planta baixa s’ha assimilat a l’ús
Hospitalari, es compliran les condicions exigides per al locals de risc especial Alt per a
la cuina.
Disposa de vestíbul de independència.
També hi haurà un extintor de capacitat 21A-113B situat a l’interior de la cuina, en el
distribuïdor.
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Els revestiments de parets i sostres compliran B-s1, d0, i els revestiments de paviments
BFl-s1
Sala d’ instal·lacions
La sala d’instal·lacions es regirà, a part de l’esmentada CTE-SI, per la legislació
corresponent a sales que contenen calderes de gas de més de 70 kW i a sales de
màquines en locals de pública concurrència.
La caldera prevista té una potència nominal de 150 kw.
Aquesta sala complirà les normes UNE-100-020-89 i la UNE 60-601-2006, citades al
reglament RITE i Reglamento de Distribución y utilización de Combustibles Gaseosos
R.D 919/2006 i per tant d’obligat compliment.
Les mesures previstes de protecció contra al foc són les següents:
•

Elements estructurals i delimitadors amb REI-180

•

Quadre elèctric de protecció propi amb un polsador de parada situat fora del
recinte i prop de l’accés.

•

Superfície de ventilació de 5cm2/kW.

•

Extintor amb eficàcia mínima de 89B

•

Element de tancament (de més d’un metre quadrat) de baixa resistència
mecànica.

•

Retolació exterior on s’hi llegeixi “CALDERAS A GAS : PROHIBIDA LA
ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO”

El recinte de Instal·lacions dóna a façana, i té l’accés i sortida de forma directe a un
espai exterior segur.

6. Evacuació dels ocupants
L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per a que els ocupants puguin
abandona-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat

6.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació
Tant les dues plantes destinades a unitats de convivència com la planta baixa destinada
a Centre d’atenció diürna es consideren ús hospitalari segons CTE, amb les
modificacions que determina la Instrucció Tècnica Complementària SP111 Condicions
de seguretat en cas d’incendi en els centres residencials i centres de dia per a gent amb
dependència i gent gran. de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
De manera que no és necessari complir les condicions de compatibilitat dels elements
d’evacuació per no tractar-se de usos diferents.
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6.2. Alçades d’evacuació
L’alçada d’evacuació és de 7,06 metres, des de la cota de paviment de la planta segona.

6.3. Càlcul de l’ocupació
Per al càlcul de la ocupació es prenen els valors indicats en la taula 2.1 del DB SI-3,
en funció de la superfície útil del recinte considerat, els que no s’han trobat a la taula
s’han assimilat als usos més semblants.
A efecte de determinar l’ocupació total de l’edifici s’ha tingut en compte el possible ús
alternatiu de diferents zones.
Els ocupants durant el dia es concentraran més al menjador i sala d’estar, i durant la
nit estaran a les seves habitacions. En les sales comunes de cada planta únicament hi
haurà els residents en aquella planta.
Centre D’atenció diürna
PLANTA BAIXA

LOCAL
Ba Bany adaptat
Ba Bany adaptat
Bg Bany Geriàtric
Bg Bany Geriàtric
Cu Cuina
F-P Fisio-Podologia
M-F Motricitat-Fisioterapia
Mg Magatzem
Mj Menjador
Plats Plats
Pr Perruqueria
Rb Rebost
S-E Sala d’estar
Se Sala d’espera
Ve Vestidor
Ve Vestidor
Slt Saleta

RATIO
10m2/pers
10m2/pers
5m2/pers
5m2/pers
5m2/pers
10m2/pers
5m2/pers
ocasional
5m2/pers
Nula
10m2/pers
ocasional
5m2/pers
2m2/pers
3m2/pers
3m2/pers
5m2/pers

SUPERFÍCIE
4,17 m2
4,03 m2
6,69 m2
6,69 m2
10,05 m2
15,80 m2
64,63 m2
4,74 m2
65,00 m2
2,82 m2
19,30 m2
3,29 m2
74,00 m2
14,00 m2
5,21 m2
5,21 m2
17,64 m2

OCUPACIÓ
1
1
2
2
3
2
14
0
13
0
2
0
15
7
2
2
4

Bg Bugaderia Central
Bp Bany Personal
Cc Cuina Central
Dd Despatx direcció
Despatx Polivalent
I Sala Instal·lacions
Mg Magatzem
Nt Neteja
Nt(Cc) Neteja cuina
Vp Vestidor personal

20m2/pers
ocasional
10m2/pers
10m2/pers
10m2/pers
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional

15,87 m2
3,52 m2
24,65 m2
17,30 m2
15,79 m2
24,37 m2
13,81 m2
2,83 m2
2,30 m2
3,29 m2

1
0
3
2
2
0
0
0
0
0
78

TOTAL
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Unitats de convivència per a 15 persones:
PLANTA PRIMERA

LOCAL
C-R-B Cuina-Rebost-Bugaderia
Mj Menjador
S-E Sala d’Estar

RATIO
15m2/pers
15m2/pers
15m2/pers

SUPERFÍCIE
24,01 m2
20,98 m2
45,39 m2

OCUPACIÓ
2
2
3

Bg Bany Geriàtric
Mg Magatzem
Mg Magatzem

5m2/pers
Nula
Nula

7,95 m2
1,73 m2
3,45 m2

2
0
0

-

17,28 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,72 m2
18,42 m2
17,93 m2
17,93 m2
21,34 m2
21,30 m2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
24

LOCAL
C-R-B Cuina-Rebost-Bugaderia
Mj Menjador
S-E Sala d’Estar

RATIO
15m2/pers
15m2/pers
15m2/pers

SUPERFÍCIE
24,01 m2
20,98 m2
45,39 m2

OCUPACIÓ
2
2
3

Bg Bany Geriàtric
Mg Magatzem
Mg Magatzem

5m2/pers
Nula
Nula

7,95 m2
1,73 m2
3,45 m2

2
0
0

-

17,28 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,67 m2
16,72 m2
18,42 m2
17,93 m2
17,93 m2
21,34 m2
21,30 m2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
24

H1 Ind Habitació Individual
H2 Ind Habitació Individual
H3 Ind Habitació Individual
H4 Ind Habitació Individual
H5 Ind Habitació Individual
H6 Ind Habitació Individual
H7 Ind Habitació Individual
H8 Ind Habitació Individual
H9 Ind Habitació Individual
H10 Ind Habitació Individual
H11 Ind Habitació Individual
H12 Dbl Habitació Doble
H13 Dbl Habitació Doble
TOTAL

PLANTA SEGONA

H1 Ind Habitació Individual
H2 Ind Habitació Individual
H3 Ind Habitació Individual
H4 Ind Habitació Individual
H5 Ind Habitació Individual
H6 Ind Habitació Individual
H7 Ind Habitació Individual
H8 Ind Habitació Individual
H9 Ind Habitació Individual
H10 Ind Habitació Individual
H11 Ind Habitació Individual
H12 Dbl Habitació Doble
H13 Dbl Habitació Doble
TOTAL

TOTAL EDIFICI

126P

L’ocupació total de l’edifici és de 126 persones, que representa gairebé el doble de
l’ocupació real prevista.
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6.4. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
Sortides de planta
Per tractar-se d’un ús hospitalari són exigides com a mínim 2 sortides de planta.
Es considera com origen d’evacuació tot punt ocupable dins de l’edifici.
Les plantes primera i segona disposen de dues sortides de planta, cada una situada en
l’arrancada de les dues escales protegides que condueixen totes dues fins a la planta
baixa, que és la planta de sortida de l’edifici.
Sortides de l’edifici
L’edifici disposa de tres sortides en planta baixa, que donen directament a un espai
exterior segur.
Sortida 1: A= 1,05 m al carrer Ferran Muñoz
Sortida 2: A= 1,05 m al pas interior d’illa al costat est, que comunica directament amb
el carrer Ferran Muñoz
Sortida 3. A= 1,05 m al pas interior d’illa al costat est, que comunica directament amb
el carrer Ferran Muñoz
La longitud del recorregut d’evacuació a la planta de sortida de l’edifici des del final de
l’escala fins la sortida d’edifici, no supera els 15m.
S’ha considerat la hipòtesi d’inutilització de les diferents sortides de l’edifici.
Sortida inutilitzada
Sortida 1
Sortida 2
Sortida 3

sortida 1
--------64
64

Sortida 2
31
---------62

Sortida 3
95
62
--------

Al tractar-se d’un ús hospitalari, la longitud dels recorreguts d’evacuació no superarà els
35 m en les zones d’hospitalització i tractament intensiu. En l’àmbit del projecte no hi ha
“plantes d’hospitalització ni de “tractament intensiu”.
En la resta de zones la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta
no superarà els 50 m.
El recorregut fins a algun punt en el que existeixin dos recorreguts alternatius no
excedeix de 25 m.
La longitud màxima del recorregut d’evacuació des de qualsevol punt de l’edifici fins a
una sortida de l’edifici serà inferior a 50 m.
Segons la taula 2.2 “Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis”, en
els locals de risc especial el màxim recorregut fins a una sortida del local és de 25m.
En els casos en què hi hagi portes de comunicació de locals de risc especial amb la
resta de l'edifici, les comunicacions es faran de la següent forma:
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•
•
•

Risc baix: Porta EI245-C5.
Risc mig: Vestíbul d'independència i 2 portes EI230-C5
Risc alt: Vestíbul d'independència i 2 portes EI245-C5

Totes les sortides de planta de la planta baixa porten a un espai exterior segur que
compleix les següents condicions:
•
•

•

•
•
•

Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en condicions de
seguretat.
L'expai exterior té, davant de cada sortida d'edifici que comuniqui amb ell, una
superfície de 0,5P m2 dins la zona delimitada amb un radi 0,1P m de distància
desde la sortida de l'edifici, sent P el número d'ocupants que evacuaran per la
sortida.
Si l’espai considerat no està comunicat amb la xarxa viària o amb altres espais
oberts no pot considerarse cap zona situada a menys de 15 m de qualsevol part
de l’edifici, excepte quan estigui dividit en sectors d’incendi estructuralment
independents entre sí i amb sortides també independents a l’espai exterior. En
aquest cas la distància es podrà aplicar únicament respecte el sector afectat per
un possible incendi.
Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per
l’incendi.
Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants que,
en cada cas, es considerin necessaris.
La coberta d’un edifici es pot considerar com espai exterior segur sempre que, a
més de complir les condicions anteriors, la seva estructura sigui totalment
independent de la de l’edifici amb sortida a aquest espai i un incendi no pugui
afectar als dos simultàniament.

Els recorreguts d’evacuació estaran degudament delimitats i senyalitzats. En els plànols
corresponents s’indica la disposició de les plaques de senyalització, recorreguts
d’evacuació, distàncies, sortides i ocupacions.

6.5. Dimensionament dels elements d’evacuació
Dimensionat de portes
Totes les portes i passos són més grans a 0,80 m i compleixen el criteri que l’amplada
és major al nombre de persones que s’evacuen dividit per 200 (en m). A plànols es pot
observar el compliment de les amplades per element d’evacuació.
Les portes de les habitacions seran de 1,05 m
Dimensionat de passadissos
D’acord amb la taula 4.1 “Dimensionat dels elements d’evacuació” del capítol 4
“Dimensionat dels mitjans d’evacuació” el càlcul d’amplada dels passadissos es realitza
segons l’expressió:
A ≥ P/200 ≥ 1,00 m
On:
A és l’amplada del passadís en m.
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P és el número total de persones assignades a la porta.
Segons la SP-111 al tractar-se d’una residència assistida sense places d’hospitalització
l’amplada mínima dels passadissos ha de ser de 1,60 m. Tots els passadissos tindran
una amplada superior a 1,60 m. Aquesta amplada compleix sobradament amb
l'expressió anterior.
Dimensionat d’escales
El centre disposa de dues escales protegides, que compliran les següents condicions:
Són d’evacuació descendent i de dues plantes per a una alçada d’evacuació inferior a
10m
L’amplada de les escales és superior a E£ 3S + 160 As
On:
As =
E=

S=

Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del
edificio (m)
Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la pl anta considerada más los de
las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del
edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente,
respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de
bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la
hipótesis más desfavorable
Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas
de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los
rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido

Escala 1
3x15 + 160x1,22 = 237 ³ 48 Compleix
Escala 2
3x16 + 160x1,34 = 262,4 ³ 48 Compleix
Escala 1

Amplada
Num. de plantes
Evacuació acumulada
Evacuació màxima
Evacuació de bloqueig ESC 2

1,22m
2
21P
26P
48P

Escala 2
Amplada

1,34 m

Num. de plantes
Evacuació acumulada
Evacuació màxima
Evacuació de bloqueig ESC 1

2
27P
29P
48P

6.7. Portes situades en els recorreguts d’evacuació
D’acord amb el capítol 6 “Portes situades en recorreguts d’evacuació” les portes de
sortida de planta seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament,
o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistirà en un
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dispositiu de fàcil i ràpida obertura, sense haver d’utilitzar clau i sense haver d’actuar
sobre més d’un mecanisme.
La majoria dels ocupants estaran familiaritzats amb l’edifici, per tant, el mecanisme
d’obertura de les portes pot ser de manilla o polsador conforme a la UNE En 179.
Les que hagin d'evacuar més de 50 persones en el recinte on està la porta o més de
100 persones arribant seqüencialment obriran en el sentit d'evacuació.

6.8. Discontinuïtats en el paviment
No hi ha previstes cap zona en el projecte amb discontinuïtats en el paviment.
No es disposa de cap graó aïllat ni 2 consecutius per tal de limitar el risc de caiguda.
A les cobertes transitables de plantes entresòl i primera, les juntes seran de 5mm<
15mm normativa.
Excepte en les zones d’ús restringit, el terra complirà amb el que estableix el DB SU:
•
•
•

No presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell
superior al 6%
Els denivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran mitjançant una pendent
del 25% màxim
En zones interiors no es trobaran perforacions ni forats més grans de 15 mm de
diàmetre

6.9. Seguretat en vers al risc d’impacte o atrapament
SUA 2.1 Impacte
L’alçada mínima de planta baixa serà de 2,50m, en zones públiques. I zones restringides
pot arribar a 2,20m, el mínim exigit.
Als llindars de les portes l’alçada lliure serà de 2,00m com a mínim, normalment de
2,10m.
Els passadissos d’amplada inferior a 2,50m no són envaïts per l’obertura de portes en
els seus laterals.
SUA3. Seguretat enfront al risc d’immobilització en recintes tancats
Les portes que tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de
desbloqueig des de l’exterior del recinte i tindran il·luminació controlada des de l’interior.
La força d’obertura de les portes de sortida serà < 150 N i per usuaris amb cadires de
rodes < 25 N
SUA4. Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
L’enllumenat en zones de circulació complirà el següent quadre:
Nivell d’il·luminació mínim:
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6.10. Enllumenat d’emergència i senyalització dels mitjans
d’evacuació
Es disposarà d’enllumenat d’emergència distribuït tal i com es mostra en els plànols
adjunts.
Tots els sectors disposaran d’enllumenat d’emergència. Un cop executada la
instal·lació, es comprovarà mitjançant luxòmetre que es compleixin tots els
requeriments. Si hi ha alguna mancança es reforçarà l’enllumenat d’emergència.
El sistema d’enllumenat d‘emergència complirà les condicions següents:
•
•
•
•
•
•
•

La instal·lació serà fixa i els punts de llum disposaran de bateria incorporada de
Cadmi-Níquel d’una hora de durada com a mínim.
Entrarà en funcionament de manera automàtica al produir-se una fallada del 70%
de la seva tensió nominal de servei.
Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des de el
moment en que es produeixi la fallada.
Proporcionarà una il·luminància de 1 lux, com a mínim, al nivell de terra en els
recorreguts d’evacuació.
La il·luminància serà, com a mínim, de 5 lux en els espais on estiguin instal·lats
quadres, centres de control i comandament de les instal·lacions tècniques de
serveis.
La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferent punts de cada zona
serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la mínima sigui menor de
40.
Els nivells de il·luminació han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió de
parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que comprengui la
reducció del rendiment lluminós degut a l’envelliment de les làmpades i a la
brutícia de les lluminàries.

S’adjunta l’estudi lumínic realitzat amb el programa Daisalux per a la justificació del
compliment d’aquestes condicions, d’acord amb les llumeneres seleccionades.
Senyalització
Es senyalitzaran les sortides d’us habitual i d’emergència, així com tots els mitjans de
protecció contra incendis de utilització manual amb els pictogrames corresponents.

6.12. Espai exterior segur
L’edifici disposa de tres sortides en planta baixa, que donen directament a un espai
exterior segur.
Sortida 1: A= 1,05 m
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Dóna a 11 metres del carrer Ferran Muñoz
És una sortida prevista per a 61 persones.
Queda en una zona de porxo cobert, però oberta per dos costats a l’espai exterior obert
i descobert. En un sentit hi ha 3 metres fins al exterior descobert i cap al carrer Ferran
Muñoz hi ha 6 metres de longitud, coberts pel porxo.
En aquest espai es compleixen les condicions de superfície mínima de 0,5P m2, dins de
una arèa de radi 0,1P m
0,5x61P = 30,5 m2 dins de una àrea de 0,1x61P= 6,1 m de radi
L’àrea que hi ha en l’espai delimitat per aquestes mesures és de 44 m2 > 30,5 m2
•

Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en condicions de
seguretat, tant cap a l’espai públic obert cap al carrer Ferran Muñoz i també cap
a l’espai obert que queda entre l’antic consultori i el nou edifici.

•

Permet una amplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per
l’incendi

•

Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants que,
en cada cas es considerin necessaris.

Sortida 2: A= 1,05 m
Dóna al pas interior d’illa al costat est, que comunica directament amb el carrer Ferran
Muñoz. És una sortida prevista per a 14 persones, pel que no es necessària la
comprovació de superfície mínima per ser una sortida inferior a 50 persones
Aquest pas té 4 metres d’amplada davant de la sortida, limitat pel mur de la finca veïna,
i hi ha di 7 metres fins a l’espai públic obert al nord de l’edifici i 23 metres fins arribar al
carrer Ferran Muñoz.
•

Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en condicions de
seguretat, tant cap a l’espai públic interior de l’illa com capa al carrer Ferran
Muñoz

•

Permet una amplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per
l’incendi

•

Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants que,
en cada cas es considerin necessaris.

Sortida 3: A= 1,05 m
Dóna al mateix espai que la sortida 2
És una sortida prevista per a 14 persones, pel que no es necessària la comprovació de
superfície mínima per ser una sortida inferior a 50 persones
Aquest espai, però compleix sobradament la superfície mínima per a ser considerat
espai exterior segur.
La distància fins al carrer Ferran Muñoz és de 17 m i a l’espai públic de l’interior d’illa és
de 16, 9 metres
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6.13. Control de fums d’incendi
L’edifici projectat no està inclòs en cap dels casos en els que s’obliga a instal·lar un
sistema de control de fums d’incendis.

7. Instal·lacions de protecció contra incendis
D’acord amb la taula 1.1, ”Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis”, del
capítol 1 “Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis” són necessàries les
següents instal·lacions en funció de l'ús del sector:
•
•
•
•

•
•
•

Extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B.
La cuina, al tenir una potència superior a 20 kW en un ús hospitalari, disposarà
d’una instal·lació automàtica d’extinció.
Boques d’incendi equipades. (BIE)
Sistema de detecció i alarma d’incendi. El sistema disposarà de detectors i de
polsadors manuals i ha de permetre la transmissió d’alarmes locals, d’alarma
general i d’instruccions verbals. L’edifici disposa de menys de 100 llits. La central
d'incendis s'instal·larà al local de despatx de la planta baixa.
Enllumenat d’emergència
Sistema de Hidrants exteriors
Senyalització de mitjans d’evacuació i d’instal·lacions manuals

En relació als condicionants específics per a ús hospitalari no serà necessari instal·lar:
•
•
•

Extintors portàtils mòbils de 25 kg, ja que la superfície construïda del sector de
risc especial alt és inferior a 500 m2.
Columna seca, perquè l’alçada d’evacuació és inferior a 15 m.
Ascensor d’emergència, perquè l’alçada d’evacuació és inferior a 15 m.

7.1. Extintors portàtils
Els extintors compliran les condicions següents:
•
•
•
•
•

El seu emplaçament permetrà que siguin fàcilment visibles, accessibles i
disposaran d’un punt de llum de l’enllumenat d’emergència.
Estaran situats propers als punts on s’estimi major la possibilitat de declarar-se
un incendi i preferentment a les proximitats de les sortides d’evacuació.
S’instal·laran sobre suports fixos en paraments verticals, de tal manera que la
seva part superior quedi, com a màxim, a 1,70 m sobre el nivell del terra.
La seva distribució serà tal que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol
punt del sector d’incendi fins l’extintor no superi els 15 m.
Estaran sempre en perfecte estat de càrrega.

7.2. Boques d’incendi equipades
Les mànegues que s’instal·lin compliran les condicions següents:

•
•

Seran del tipus DN 25 mm
Es muntaran sobre un suport rígid de tal manera que l’alçada del seu centre
quedi com a màxim a 1,50 m sobre el nivell de terra, sempre que la punta de la
llança i la vàlvula de pas manual, estiguin situades a l’alçada esmentada.
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•
•
•
•

•
•

Es situaran a una distància màxima de 5 m de les sortides de cada sector
d’incendi, sense que constitueixin cap obstacle per la seva utilització.
La separació màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50m. La
distància des de qualsevol punt del sector protegit fins a la BIE més propera no
excedirà els 25 m.
Al voltant de cada BIE es mantindrà una zona lliure d’obstacles que permeti
l’accés a ella i la seva maniobra sense dificultat.
La xarxa contra incendis haurà de ser capaç de proporcionar, durant una hora,
com a mínim, en la hipòtesis de funcionament simultani de les dues BIE
hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica mínima de dos bar a
l’orifici de sortida de qualsevol BIE.
Es comprovarà que la pressió a la punta de llança no sigui inferior a dos bar ni
superior a cinc bar.
El sistema de BIE es sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova
de estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica
igual a la màxima de servei i com a mínim a 980 kPa (10 bar), mantenint
l’esmentada pressió de prova durant dues hores, com a mínim, i no hauran
d’aparèixer fugues a cap punt de la instal·lació.

7.3. Sistema de detecció i d’alarma
S’ha previst un sistema de detecció individual amb els següents elements:
–
–
–
–
–

Polsadors manuals
Detectors òptics de fums
Detectors termovelocimètrics
Sirenes d’alarma
Central de senyalització i control

L’edifici disposa de menys de 100 llits. Pel que no será necessari comptar amb una
comunicación telefónica directa amb el servei de bombers.
Plsadors manuals:
Tocant als equips de mànega, s’instal·laran polsadors manuals d’alarma d’identificació
individual connectats a la central de detecció, de manera que la distància màxima des
de qualsevol punt d’una planta fins a un polsador manual sigui sempre inferior a 25
metres. S’instal·laran a una alçada compresa entre els 80cm i el 1,20m.
Els polsadors d’alarma hauran de ser identificats fàcilment, sense risc d’error, i estar
proveïts de protecció que impedeixi el seu disparament involuntari. L’alarma s’ha
d’activar al trencar el vidre sense necessitat d’utilitzar cap instrument addicional. El
polsador ha de tenir un LED incorporat que s’activi quan s’activa el polsador.
Es connectaran al llaç de detecció de la zona que els correspongui. En cas de curtcircuit
el polsador s’ha de poder desconnectar de la línia de detecció de manera que no
s’interrompi el correcte funcionament de la resta de detectors i/o elements connectats al
llaç. La funció de desconnexió s’ha de poder configurar a la central, de manera que es
pugui desactivar quan s’ha reparat el curtcircuit.
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Aquests polsadors seran d’accionament manual i transmetran una senyal a la central de
control situada a la zona d’administració. La centraleta mostrarà la zona on s’ha activat
el polsador segons la següent sectorització:
•
•
•
•
•

Sala d’instal·lacions (planta baixa)
Cuina Central (planta Baixa)
Planta baixa
Planta primera
Planta segona

Detectors:
A totes les dependències de l’edifici es col·locarà una instal·lació de detecció automàtica
d’incendis. S’utilitzaran detectors de doble tecnologia analògics d’identificació individual
llevat en locals especials, com la cuina, en que aquest tipus de detectors pugui causar
falses alarmes i en els que s’utilitzaran detectors tèrmics o termovelocimètrics.
Aquest sistema de detecció amb detectors de fum direccionals té una avaluació
intel·ligent de senyal en diverses etapes. Els senyals rebuts pel sensor s’avaluen i es
transmeten a la central gràcies a la tecnologia DA (algoritmes de detecció) integrada en
el detector. En la central, un processador avalua els senyals des de cada detector i els
compara amb valors programats. D’aquesta manera, es poden avaluar diversos estats
tals com pre-alarma, alarma, avaria, embrutiment, etc. Per mitjà del direccionament
individual, la central de control pot indicar l’estat de qualsevol detector i per tant la seva
ubicació.
Els detectors s’instal·laran amb una densitat d’un detector de fums cada 60 m2 o fracció
i els detectors tèrmics cada 20 m2 o fracció. Als passadissos la distància entre detectors
no superarà els 10m.
Sistema d’alarma:
Des de la central de detecció la transmissió acústica de l’alarma es realitzarà
preferentment mitjançant la instal·lació de megafonia que permeti donar instruccions
verbals. A més existiran sirenes electròniques de dos tons a cada planta per donar
avisos generals i una sirena exterior. La intensitat sonora d’aquests dispositius ha de
ser escollida de tal manera que garanteixi la seva finalitat.
El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
Central d’incendi:
La instal·lació de detecció i alarma s’inicia en una central automàtica d’incendis situada
a la recepció de l’edifici, en planta baixa, amb sistema de trucada automàtica a bombers
o central de seguretat exterior. Des de la central de detecció surten les línies que
efectuen una distribució pel fals sostre de cada planta i muntant vertical pel pas
d’instal·lacions de comunicacions i seguretat fins a alimentar a cada detector o punt de
cada planta.
La central de detecció actuarà sobre les comportes tallafocs situades en les xarxes de
conductes de climatització i ventilació, sobre els retenedors electromagnètics de les
portes de sectorització i sobre la instal·lació de climatització i comandament de
ventilacions, extraccions i sobrepressions.
La central de protecció contra incendis haurà de comprendre els dispositius necessaris
per rebre, controlar, registrar i transmetre els senyals dels detectors o dels polsadors
connectats a la central i per accionar els dispositius d’alarma.
S’ha previst la instal·lació d’una central de 2 zones amb una capacitat de fins a 250
elements.
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Central d’incendi:
Les línies de detecció d’incendis estaran constituïdes per cable de coure, parell trenat
bicolor de 10 voltes per metre. La secció dels conductors s’ha triat en funció de les
longituds de les línies i de la quantitat d’elements connectats, per evitar una caiguda de
tensió superior al 10%.
Les línies de detecció seran sempre en bucle tancat, a partir de la central a les que
pertanyen. Les línies d’alimentació a sirenes i repetidors seran independents unes de
les altres, seran de coure amb cable bipolar de 2 x 1,5 mm2 i aïllament de 750 V.
Els tubs seran de diàmetre adequat al número de fils que ha d’allotjar. Els tubs s’uniran
entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la seva
continuïtat de la protecció que proporcionen els conductors.
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors dels tubs després de
col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per ells dels registres que es
considerin convenients, i que en trams rectes no estaran separats entre sí més de 15
metres. El número de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no
serà major de tres.
Les caixes de derivació de la instal·lació de detecció d’incendis seran senyalitzades al
tractar-se d’una instal·lació de seguretat.
Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte les següents
prescripcions:
–

–
–

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides contra la corrosió
sòlidament subjectes. La distància entre elles serà, com a màxim, de 0,8 m per
a tubs rígids i de 0,6 m per a tubs flexibles.
Les connexions entre conductors es realitzaran a l’interior de caixes apropiades,
protegides contra la corrosió.
No es permetrà la unió de conductors por simple retorciment o enrotllament entre
ells, sinó que s’haurà de realitzar sempre utilitzant bornes de connexió muntades
individualment o en regletes. També es permeten brides de connexió.

Cal assenyalar que, sempre que es pugui, la instal·lació es portarà a terme mitjançant
tub de PVC coarrugat, muntat pel fals sostre a les plantes que en tinguin. Per altra
banda, en els llocs que no disposin de fals sostre la instal·lació es farà en muntatge vist
seguint les prescripcions anteriorment esmentades.

7.4. Instal·lació automàtica d’extinció
La cuina estarà equipada amb un sistema d’extinció automàtica per tractar-se d’una
cuina d’uns 100kW i segons el punt 1 de SI4
S’ha fet la previsió del sistema per a la campana de la zona de cocció prevista, de
dimensions 1300x3400 mm. Abans d’iniciar la instal·lació es comprovarà que el projecte
específic de la cuina s’adiu amb aquesta previsió.
El disseny estarà adaptat a les característiques del local, utilitzant una bateria de 2
ampolles de 67 litres, situades a la pròpia cuina segons plànols, on l’ordre de disparada
automàtica vindrà donada per la central d’extinció, previ funcionament del sistema de
detecció o accionament dels polsadors utilitzats a tal efecte. També es podrà accionar
manualment actuant sobre l’ampolla.
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Per a la detecció del foc, s’han d’utilitzar detectors de temperatura màxima. S’han
d’instal·lar davant dels filtres, dins de la campana extractora (darrera dels filtres) i en el
conducte d’extracció. En total es preveuen 6 detectors: 4 a la campana i 2 en el conducte
d’extracció. Els elements de detecció d’incendis hauran de complir amb les
especificacions de protecció IP54. Els components de les connexions elèctriques per als
dispositius de detecció d’incendis, hauran de situar-se a l’exterior de la campana i
conductes d’extracció.

7.5. Columna seca
No és necessària la insta·lació de una columna seca, perquè l’alçada d’evacuació és
inferior a 15 m.

7.6. Hidrants exteriors
Donat que es tracta d'un edifici d’Ús Hospitalari amb una superfície total construïda
inferior als 2.000 m2, i alçada d'evacuació descendent inferior als 28m, i d'acord amb
allò establert en el CTE, no és necessària la dotació d'hidrants exteriors.
No obstant, segons documentació facilitada per l’Ajuntament, a la cruïlla entre els carrers
Ferran Muñoz i Sant Domènec hi trobem un hidrant existent que es troba a menys de
100 m de qualsevol punt de la façana principal de l’edifici.
Els hidrants hauran de proporcionar les pressions i cabals necessaris segons la
normativa establerta.
S’adjunta plànols amb la ubicació dels hidrants més pròxims a l’emplaçament

Ubicació dels Hidrants pròxims a l’edifici.
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7.7. Ascensors d’emergència
No existeixen ascensors d’emergència perquè l’alçada d’evacuació és inferior a 15 m.

7.8. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció
contra incendis
D’acord amb el capítol 2 ”Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra
incendis”, es senyalitzaran els extintors portàtils mitjançant senyals definides a la norma
UNE 23033-1. Les mesures de les senyals seran de 210x210 mm ja que la distància
d’observació no excedirà els 10 m. Les senyals serán fotoluminiscents i les seves
característiques d’emissió lluminosa compliran amb el què s’estableix a la norma UNE
23035-4:1999.

7.9. Sistema d’abastament d’aigua
Les boques d’incendi s’abastiran directament de la xarxa d’aigua.
El sistema d’abastament d’aigua contra incendis compleix amb els requeriments del
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis aprovat pel RD 1942/1993 i la
norma UNE 23.500.
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8. Accessibilitat per a bombers
8.1. Aproximació i entorn
D’acord amb el capítol 1 ”Condicions d’aproximació i entorn”, el vial d’aproximació a
l’establiment haurà de cumplir les següents condicions:
•
•
•

L’amplada mínima lliure serà de 3,5 m
L’alçada mínima lliure o gàlib serà de 4,5 m
La capacitat portant del vial serà de 20 kN/m2

El carrer Ferran Muñoz garanteix el compliment d’aquests requisits. El seu ample és de
7 metres i l’alçada lliure és superior a 4,5 metres. La capacitat portant també és superior
a 20KN/ m2
Els espais de maniobra per bombers a les façanes on hi ha els accessos compleixen les
següents condicions:
•
•
•
•
•
•

Amplada mínima lliure: 5 m
Altura lliure: la de l’edifici
Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l’edifici: 23 m
Distància màxima fins als accessos a l’edifici necessaris per poder arribar a totes
les seves zones: 30m
Pendent màxima: 10%
Resistència al punxonament del terra: 100kN sobre 20 cm ø

8.2. Accessibilitat per façana i punts d’accés
Es compleixen les següents condicions d’accessibilitat per façana. Es disposa de forats
que permeten l'accésdesde l'exterior al personal del servei d'extinció d'incendis. Aquests
forats compleixen amb les següents condicions:
•
•

Faciliten l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici. L'altura de l'ampit
respecte el nivell de pavimentde la planta no és major de 1,20m.
Les seves dimensions són com a mínim de 0,80x1,20 m (horitzontal x vertical).
La distància màxima entre els eixos verticals de dos forats consecutius és de
25m.

No hi haurà elements que dificultin o impedeixin l'accessibilitat a l'interior de l'edifici a
través d'aquests forats, a excepció dels elements de seguretat situats en els obertures
de les plantes amb alçada d’evacuació inferior o igual a 9 m.
D'acord amb la instrucció tècnica SP-121, en edificis o establiments amb una ocupació
inferior a 1.500 persones, se li exigeix 1 façana accessible.
La façana accessible és la del Carrer Ferran Muñoz

8.3. Franges de protecció respecte de la forest
L’edifici objecte del projecte no afronta amb cap àrea forestal.
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1.1

ACCÉS RODAT

Construïda Interior
P. Baixa
P. Primera
P. Segona

100.16
8%

29

RC
BO
MB
ER
S

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

760.85 m²
520.26 m²
495.83 m²

Construïda Exterior
P. Baixa
Porxo
P. Baixa
Porxo
P. Primera
Terrassa 1
P. Primera
Terrassa 2
P. Primera
Terrassa 3
P. Segona
Terrassa 1
P. Segona
Terrassa 2
P. Segona
Terrassa 3
Total Superfície Construïda Computable

3.74 m²
3.82 m²
45.63 m²
23.13 m²
11.97 m²
45.63 m²
23.14 m²
11.97 m²
1945.95 m²

Construïda Exterior [50%] [No computable]
P. Baixa
Porxo Accès

46.96 m²

13

9,8%

PA

31

1
6%

Constr. Int.
Constr. Int.
Constr. Int.

2%

2%

H
ESPAI EXTERIOR SEGUR

2%

CS

ANT
D

OM
EN

EC

56

54

3.5%

+ 0.10
99.25

58

+ 0.10
99.25

SORTIDA 3

1.0%

SORTIDA 2
+ 0.10
99.25
+ 0.10
99.25

SORTIDA 1

1.0%

ESPAI EXTERIOR SEGUR

1

+ 0.00
99.15

H

comptadors

2.5%

5-9

ACCÉS RODAT

C FERRAN MUÑOZ

EN

EC

CARRER DE INTERVENCIÓ: FERRAN MUÑOZ

NT

DO
M

2-8

C A P

C

SA

21

P. Emplaçament
1 : 500
F

Espai públic obert

10.14

P. Coberta

C

B

A

A'

15.29

5.26

Carrer Ferran Muñoz 13.80

45

3.00

10

P. Primera

3.21

Cubierta Posterior

5

3.68
0.10

P. Baixa

-0.80
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2.1

P. Baixa
Espais comuns

1'

2'

3''

3'

3'''

4'

5'

6'

N

F

Ba
Ba
Bg1
Bg2
Cu
F-P
M-F
Mg
Mj
Plats
Pr
Rb
S-E
Se
Slt
Ve
Ve

Bany adaptat
Bany adaptat
Bany Geriàtric
Bany Geriàtric
Cuina
Fisio-Podologia
Motricitat-Fisioterapia
Magatzem
Menjador
Plats
Perruqueria
Rebost
Sala d'estar
Sala espera
Saleta
Vestidor
Vestidor

4.17 m²
4.03 m²
6.69 m²
6.69 m²
10.05 m²
15.80 m²
64.75 m²
4.74 m²
89.92 m²
2.64 m²
18.99 m²
3.29 m²
100.98 m²
27.99 m²
16.91 m²
5.21 m²
5.21 m²
388.06 m²

Espais de circulació

M
E

D

Asc.
Dtr1
Dtr2
Dtr3
Dtr4
Esc 1
Esc 2
Tv
Va

K
J
C
I

4.04 m²
11.66 m²
47.00 m²
13.31 m²
6.43 m²
14.33 m²
14.64 m²
5.15 m²
34.78 m²
151.35 m²

Espais de suport
Bg
Bp
Cc
Dd
Dp
I
Mg
Nt
Nt (Cc)
Rb (Cc)
Vp

L

Ascensor
Distribuidor
Distribuidor
Distribuidor
Distribuidor
Escala 1
Escala 2
Tallavents
Vestíbul Accès

Bugaderia Central
Bany personal
Cuina Central
Despatx direcció
Despatx Polivalent
Sala Instal·lacions
Magatzem
Neteja
Neteja cuina central
Rebost cuina central
Vestidor personal

Total Superfície Útil Interior

15.87 m²
3.52 m²
39.10 m²
17.24 m²
15.79 m²
23.14 m²
13.81 m²
2.83 m²
2.30 m²
6.51 m²
3.29 m²
143.40 m²

682.81 m²

P. Baixa
Espais exteriors
Jd
Pt
Px

B

Jardí
Pati interior
Porxo Accès

Total Superfície Útil Exterior

213.58 m²
28.26 m²
88.33 m²
330.16 m²

330.16 m²
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3.1

P. Primera
Espais comuns

1'

2'

3''

3'

3'''

4'

5'

6'

C-R-B
Mj
S-E
Slt 1

Cuina-Rebost-Bugaderia
Menjador
Sala d'estar
Saleta

Slt 2

Saleta

24.01 m²
34.09 m²
41.33 m²
Redundant
Room
4.48 m²
103.91 m²

Espais de circulació
Dtr
Esc 1
Esc 2

N

F

Distribuidor
Escala 1
Escala 2

67.57 m²
14.49 m²
17.21 m²
99.27 m²

Espais de suport
Bg
Mg

Bany Geriàtric
Magatzem

6.90 m²
4.15 m²
11.05 m²

Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Doble
Habitació Doble

17.21 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.66 m²
18.92 m²
17.88 m²
17.88 m²
21.30 m²
21.26 m²
230.80 m²

Habitacions

M
E

D

H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl

L

Total Superfície Útil Interior

K

P. Primera

445.03 m²

Espais exteriors

J

Te 1
Te 2
Te 3

C
I

Terrassa 1
Terrassa 2
Terrassa 3

Total Superfície Útil Exterior

51.09 m²
20.58 m²
150.46 m²
222.14 m²

222.14 m²
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3.2

P. Segona
Espais comuns
C-R-B
Mj
S-E
Slt 1
Slt 2

1'

2'

3''

3'

3'''

4'

5'

Cuina-Rebost-Bugaderia
Menjador
Sala d'estar
Saleta
Saleta

6'

24.17 m²
34.11 m²
38.98 m²
7.87 m²
5.42 m²
110.55 m²

Espais de circulació
Asc.
Dtr
Esc 1
Esc 2

N

F

Ascensor
Distribuidor
Escala 1
Escala 2

4.04 m²
71.20 m²
14.89 m²
15.74 m²
105.87 m²

Espais de suport
Bg
Mg

Bany Geriàtric
Magatzem

6.90 m²
4.15 m²
11.05 m²

Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Individual
Habitació Doble
Habitació Doble

17.21 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.61 m²
16.65 m²
18.17 m²
17.88 m²
17.88 m²
21.30 m²
21.26 m²
230.00 m²

Habitacions

M
E

D

H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl

Total Superfície Útil Interior

L

457.48 m²

P. Segona

K

Espais exteriors
Te 1
Te 2
Te 3

J
C

Terrassa 1
Terrassa 2
Terrassa 3

Total Superfície Útil Exterior

51.07 m²
23.76 m²
10.69 m²
85.51 m²

85.51 m²
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3.4

LLEGENDA PROTECCIO CONTRA INCENDIS
ARMARI D'INCENDIS (BIE, EXTINTOR, POLSADOR I SIRENA)
Dimensions aprox. (configuració horitzontal) 1050x680x200mm

1'

2'

3''

3'

3'''

4'

5'

EXTINTOR DE POLS
Eficacia 21A-113 B.
1 Ut./15 ml. de recorregut

6'

EXTINTOR DE CO2
Eficacia 89B
Armari comptadors, local ascensor
BOCA D'INCENDI EQUIPADA (BIE-25)
Q  1,6 l/s. P=3 atm. Autonomia: 1 h. 2 boques.

N

F
POLSADOR D'ALARMA
SIRENA INTERIOR
Sirena electrònica 10 i 30Vcc v. Color vermell .
SIRENA EXTERIOR
Sirena electrònica 10 i 30Vcc v. Color vermell.
DETECTOR TERMIC O TERMOVELOCIMETRIC

M

DETECTOR OPTIC DE FUMS

E

CENTRAL D'INCENDIS
RETENEDOR ELECTRO-MAGNETIC
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA A SOSTRE, NO PERMANENT,
FLUX 100 LM, AUTONOMIA MIN. 1 HORA, MODEL HYDRA
LD N2 DE DAISALUX

D

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA A PARET, NO PERMANENT,
FLUX 160 LM, AUTONOMIA MIN. 1 HORA, MODEL HYDRA
LD N3 DE DAISALUX

L

K

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ESTANC A SOSTRE, NO
PERMANENT,
FLUX 100 LM, AUTONOMIA MIN. 1 H, MODEL HYDRA LD
N2 DE DAISALUX

UP

J

UP
UP

DIFUSOR DE GAS CO2

C

BOTELLES EXTINCIÓ DE GAS CO2

I
1 1/4"

CANONADA EXTINCIÓ DE GAS CO2

B
H
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6.1

LLEGENDA PROTECCIO CONTRA INCENDIS
ARMARI D'INCENDIS (BIE, EXTINTOR, POLSADOR I SIRENA)
Dimensions aprox. (configuració horitzontal) 1050x680x200mm

1'

2'

3''

3'

3'''

4'

5'

6'

EXTINTOR DE POLS
Eficacia 21A-113 B.
1 Ut./15 ml. de recorregut
EXTINTOR DE CO2
Eficacia 89B
Armari comptadors, local ascensor

N

BOCA D'INCENDI EQUIPADA (BIE-25)
Q  1,6 l/s. P=3 atm. Autonomia: 1 h. 2 boques.

F

POLSADOR D'ALARMA
SIRENA INTERIOR
Sirena electrònica 10 i 30Vcc v. Color vermell .
SIRENA EXTERIOR
Sirena electrònica 10 i 30Vcc v. Color vermell.
DETECTOR TERMIC O TERMOVELOCIMETRIC

M

DETECTOR OPTIC DE FUMS

E

CENTRAL D'INCENDIS
RETENEDOR ELECTRO-MAGNETIC

D

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA A SOSTRE, NO PERMANENT,
FLUX 100 LM, AUTONOMIA MIN. 1 HORA, MODEL HYDRA
LD N2 DE DAISALUX

L

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA A PARET, NO PERMANENT,
FLUX 160 LM, AUTONOMIA MIN. 1 HORA, MODEL HYDRA
LD N3 DE DAISALUX

K

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ESTANC A SOSTRE, NO
PERMANENT,
FLUX 100 LM, AUTONOMIA MIN. 1 H, MODEL HYDRA LD
N2 DE DAISALUX

UP

J

UP
UP

DIFUSOR DE GAS CO2

C
I

BOTELLES EXTINCIÓ DE GAS CO2
1 1/4"

CANONADA EXTINCIÓ DE GAS CO2
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6.2

LLEGENDA PROTECCIO CONTRA INCENDIS

1'

2'

3''

3'

3'''

4'

5'

ARMARI D'INCENDIS (BIE, EXTINTOR, POLSADOR I SIRENA)
Dimensions aprox. (configuració horitzontal) 1050x680x200mm

6'

EXTINTOR DE POLS
Eficacia 21A-113 B.
1 Ut./15 ml. de recorregut
EXTINTOR DE CO2
Eficacia 89B
Armari comptadors, local ascensor

N

BOCA D'INCENDI EQUIPADA (BIE-25)
Q  1,6 l/s. P=3 atm. Autonomia: 1 h. 2 boques.

F

POLSADOR D'ALARMA
SIRENA INTERIOR
Sirena electrònica 10 i 30Vcc v. Color vermell .
SIRENA EXTERIOR
Sirena electrònica 10 i 30Vcc v. Color vermell.
DETECTOR TERMIC O TERMOVELOCIMETRIC

M

DETECTOR OPTIC DE FUMS

E
CENTRAL D'INCENDIS
RETENEDOR ELECTRO-MAGNETIC

D

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA A SOSTRE, NO PERMANENT,
FLUX 100 LM, AUTONOMIA MIN. 1 HORA, MODEL HYDRA
LD N2 DE DAISALUX

L

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA A PARET, NO PERMANENT,
FLUX 160 LM, AUTONOMIA MIN. 1 HORA, MODEL HYDRA
LD N3 DE DAISALUX

K

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ESTANC A SOSTRE, NO
PERMANENT,
FLUX 100 LM, AUTONOMIA MIN. 1 H, MODEL HYDRA LD
N2 DE DAISALUX

J

DIFUSOR DE GAS CO2

C
I

BOTELLES EXTINCIÓ DE GAS CO2
1 1/4"

CANONADA EXTINCIÓ DE GAS CO2

B
H
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6.3

CUINA CENTRAL
LOCAL DE RISC
ESPECIAL MIG

SALA DE CALDERES A GAS
DE P>70 kw
LOCAL DE RISC
ESPECIAL ALT

R-120 ESTRUCTURA
EI-120 PARETS I SOSTRES

R-180 ESTRUCTURA
EI-180 PARETS I SOSTRES

EI2-45-C5

EI2-45-C5
QUADRE ELÈCTRIC
LOCAL DE RISC
ESPECIAL BAIX
R-90 ESTRUCTURA
EI-90 PARETS I SOSTRES

UP
UP
EI2-60-C5

UP
UP
EI2-60-C5

UP
EI2-60-C5

EI2-60-C5

UP
EI2-60-C5
EI2-60-C5

EI2-60-C5

762 m2

524 m2

524 m2

Sectors d'incendi - P. Baixa

Sectors d'incendi - P. Primera

Sectors d'incendi - P. Segona

1 : 400

1 : 400

1 : 400
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4.1

1'

2'

3''

3'

3'''

4'

5'

6'

N

F
L=20,3m

L= 27,75m

L= 27,20m

L= 24,20m
2

2

7

L= 19,20m

L= 20,42m

3

1

7
OCUPACIÓ
OCASIONAL

OCUPACIÓ
OCASIONAL

ESPAI EXTERIOR SEGUR
SORTIDA EDIFICI 2
AMPLADA
EVAC. ACUMULADA
EVAC. MAX.
E
EVAC. DE BLOQUEIG

M

15

15

1,05m
15p
48p
31p

SE2

D
OCUPACIÓ
OCASIONAL

7

L

L=26,50m

OCUPACIÓ
OCASIONAL

2

AMPLADA
EVAC. MÀXIMA
Nº DE PLANTES
EVAC. ACUMULADA
EVAC. BLOQUEIG

21

L(esc 2pl.)=25,8m

J

UP

2

AMPLADA
1,34m
EVAC. MÀXIMA
29p
Nº DE PLANTES
2
EVAC. ACUMULADA
27p
EVAC. BLOQUEIG
48p

L=10,70m
2

UP

L=8,70m
2

47

d=7,05m

1

SE3

C
3

L=26,50m
46

L(esc 2pl.)=23m
ESCALA PROTEGIDA 2

OCUPACIÓ
OCASIONAL

1,20m
26p
2
21p
48p

d=7,25m

I

OCUPACIÓ
OCASIONAL

L=27,49m

ESCALA PROTEGIDA 1
UP

OCUPACIÓ
OCASIONAL

27

L=21,3m
2

K

OCUPACIÓ
OCASIONAL

ESPAI EXTERIOR SEGUR

L=18,00m

1

OCUPACIÓ
OCASIONAL

L=27,60m

OCUPACIÓ
OCASIONAL

SORTIDA EDIFICI 3
AMPLADA
EVAC. ACUMULADA
EVAC. MAX.
EVAC. DE BLOQUEIG

OCUPACIÓ
OCASIONAL

25

1,05m
47p
87p
95p

B
H
L=12,5m
L=24,05m
4

d=6,5m

d=6,5m

2
64

SE1

15 13
L=26,75m
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SORTIDA EDIFICI
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1,05m
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64p
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91p
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N

F

M
E

ESCALA PROTEGIDA 1
AMPLADA
EVAC. MÀXIMA
Nº DE PLANTES
EVAC. ACUMULADA
EVAC. BLOQUEIG

L

D

1,20m
26p

2
L=24,00m+
H=11,8m

2
21p
48p

L=17,5m+
H=11,8m

2
L=23m+
H=11,8m

1

L=17,6m+
H=11,8m

L=9,66m+
H=11,8m

L(esc 1pl.)=11,8m

1

1

ESCALA PROTEGIDA 2
AMPLADA
EVAC. MÀXIMA
Nº DE PLANTES
EVAC. ACUMULADA
EVAC. BLOQUEIG

14

K

2
L=15,85m+
H=13,5m

J

UP

10

1,34m
29p
2
27p
48p

UP

21UP

L(esc 1pl.)=13,5m
27

11

C

13

I

L=6,27m+
H=13,5m
2

OCUPACIÓ
OCASIONAL

B
H

L=12,8m+
H=13,5m

L=16,85m+
H=13,5m
2

L=16,73m+
H=13,5m
1

L=18,08m+ L=22,9m+
H=13,5m
H=11,8m
1
1

L=20,67m+ L=15,85m+
H=11,8m
H=11,8m
1
1

L=14,55m+ L=10,29m+
H=11,8m
H=11,8m
1
1

L=8,28m+
H=11,8m
1

3
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3''

3'

3'''

4'

5'

6'

N

F
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ESCALA PROTEGIDA 1
AMPLADA
EVAC. MÀXIMA
Nº DE PLANTES
EVAC. ACUMULADA
EVAC. BLOQUEIG

L

D

1,20m
26p
2
10p
48p

2
L=24,00m+
H=23m

2
L=23m+
H=23m

L=17,5m+
H=23m
1

L=16,26m+ L=9,66m+
H=23m
H=23m
1

L(esc 2pl.)=23m

1
ESCALA PROTEGIDA 2
AMPLADA
EVAC. MÀXIMA
Nº DE PLANTES
EVAC. ACUMULADA
EVAC. BLOQUEIG

L=15,85m+
H=25,8m

K

2

1,34m
29p
2
14p
48p

J
10

L(esc 2pl.)=25,8m

C

14

I

L=6,27m+
H=25,8m
2

OCUPACIÓ
OCASIONAL

B
H

L=12,8m+
H=25,8m
3

L=16,85m+
H=25,8m
2

L=15,91m+
H=25,8m
1

L=26,6m+
H=23m
1

L=22,9m+
H=23m
1

L=20,67m+ L=15,85m+
H=23m
H=23m
1
1

L=14,55m+ L=10,29m+
H=23m
H=23m
1
1

L=8,28m+
H=23m
1
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1
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3
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3'

3'''
4

4'

5

5'

6

6'

A. NORD

7

T1

13.19

T2

Instalacions

T3

T4

P.O
P.E

10.14

P.S

A. EST

A. OEST

P.N
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P. Coberta
L1

7.14
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0.10
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Alçat Sud
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CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU$ exigències de
Seguretat d’UtilitzacióL$FFHVVLELOLWDW

SU$-8

Ref. del projecte 17_016

MXOLRO

SÍ

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

NO

v.

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,016480 Na =0,000367
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

Ϫ

Ae : (m ) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

Ϫ

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts o

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ng impactes / any km

2

· Ne =

Begues
2

Ng u Ae u C1 u 10 6 =

C2 :

5,00

:

x 6.592,00 x

0,50

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

C3 :

5,00

5,00

10-6

x

Ne = 0,016480

Estructura formigó
i coberta:

metàl·lica

C2 = 0,50

metàl·lica

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

fusta

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

6.592,00 m2
✔

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

✔

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus o

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

✔
✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

5,5
·Na =
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
1,00

u 1,00

5,5
u 3,00

u 5,00

10  3

✔

Na = 0,000367

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ

segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

Sí

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

E t1

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp
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=1 

0,000367
0,016480

E t 0,98

 la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

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

CTE DB SUA: SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

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

✔

✔

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

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

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

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

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

✔

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

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

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL
Mobilitat en una
mateixa planta

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

✔

✔

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

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

Referència de projecte
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- Amplada:  0,90 m

17_016

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

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

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

- Portes de vidre:

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

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

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

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

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

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

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

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

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

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

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

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

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

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

✔

Itineraris

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

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

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

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

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

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

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

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

- Amplada:  0,90 m

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

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

17_016

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

- Replans:

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

S’admet d 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

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

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

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

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

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

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

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

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

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

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

- transversal:

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

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

✔

✔

✔

✔

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

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

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

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

- Replans:

- Trams:

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

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

DB SUA / D135/95
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juliol de 2010

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

✔

- Senyalització:

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

- Passamans:

17_016

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

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

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

- Botoneres:

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

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

- Portes

cabina

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

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

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

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

✔

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

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

✔

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

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

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

- Passamans:

- Botoneres:

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

- Dimensions
cabina:

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

✔

✔

✔

✔

✔

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

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

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

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

- amplada: t 0,80 m.

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

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

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

DB SUA / D135/95
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Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

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

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

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

✔

t 1,00 m

- Amplada

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

- Graons:

✔

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

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

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- Graons:

- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

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

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

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

Oficina Consultora Tècnica. COAC

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

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

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

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

juliol de 2010
DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

✔

- Replans:

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

✔

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

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

✔

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

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

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

✔

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

Referència de projecte
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

-2

10-5<Ks<10-2

Alta

Mitja

t 10

✔

Grau d’impermeabilitat

-5

d 10

Baixa

(3)

1

✔

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Alta

Taula 2

-5

d 10

> 10

Ks (cm/s)

Mitja

Baixa

✔ Grau d’impermeabilitat
✔ (4)

1

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica
Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn

IV

✔

V

Tot Catalunya és zona eòlica C
(6)

d 15

✔

Taula 6

16-40

41-100

E0

E1

Grau d’impermeabilitat

✔

(7)

✔

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”
Edificis
d’habitatges

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu
interior d’espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2
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CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.

Ref. del projecte:

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior DUW3DUW,&7(
³(OVHGL¿FLVGLVSRVDUDQGHPLWMDQVSHUTXqHOVVHXVUHFLQWHVHVSXJXLQYHQWLODUDGHTXDGDPHQWHOLPLQDQWHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[LQGH
PDQHUDKDELWXDOGXUDQWO¶~VQRUPDOGHOVHGL¿FLVGHIRUPDTXHV¶DSRUWLXQFDEDOVX¿FLHQWG¶DLUHH[WHULRULHVJDUDQWHL[LO¶H[WUDFFLyLH[SXOVLyGH
O¶DLUHYLFLDWSHOVFRQWDPLQDQWV
3HU WDO GH OLPLWDU HO ULVF GH FRQWDPLQDFLy GH O¶DLUH LQWHULRU GHOV HGL¿FLV L GH O¶HQWRUQ H[WHULRU GH IDoDQHV L SDWLV O¶HYDFXDFLy GHOV SURGXFWHV GH
OD FRPEXVWLy GH OHV LQVWDOāODFLRQV WqUPLTXHV HV SURGXLUj DPE FDUjFWHU JHQHUDO SHU OD FREHUWD GH O¶HGL¿FL DPE LQGHSHQGqQFLD GHO WLSXV GH
FRPEXVWLEOHLGHO¶DSDUHOOTXHV¶XWLOLW]LG¶DFRUGDPEODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV´
I. VENTILACIÓ:
HABITATGES
(Locals habitables)

Ventilació general (2) sistema: híbrid, o bé mecànic
(1)

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
- 6¶DSRUWDUjXQFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVX¿FLHQWSHUDVVROLUTXHHQFDGDORFDOODFRQFHQWUDFLyPLWMDDQXDOGH
CO2 VLJXLSSPLTXHO¶DFXPXODWDQXDOGH&22 TXHH[FHGHL[LSSPVLJXLSSPāKHQ
DPEGyVFDVRVDPEOHVFRQGLFLRQVGHGLVVHQ\GHO¶$SqQGL[&(3)GHO'%+6
- (OFDEDOG¶DLUHH[WHULRUDSRUWDWVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVQRGLUHFWDPHQWUHODFLRQDWV
DPEODSUHVqQFLDKXPDQD$TXHVWDFRQGLFLyHVFRQVLGHUDVDWLVIHWDDPEO¶HVWDEOLPHQWG¶XQFDEDOPtQLP
G¶OVSHUORFDOKDELWDEOHHQHOVSHUtRGHVGHQRRFXSDFLy
Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).
Taula 2.1 DB HS 3 &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV

Cabals mínims (4)
- 1 de principal:
Admissió d’aire Dormitoris
des de l’espai
- altres dormitoris:
exterior (5)
Sales d’estar i menjadors:
Extracció
d’aire viciat (6)

Habitatge amb:
0-1D
2D
ш3D
8 l/s
8 l/s
8 l/s
4 l/s
4 l/s
6 l/s
8 l/s
10 l/s

Locals humits

Mínim per local:

6 l/s

7 l/s

8 l/s

Habitatge

Mínim en total:

12 l/s

24 l/s

33 l/s

(L’$SqQGL[& del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilació addicional
- (VGLVSRVDUjG¶XQVLVWHPDTXHSHUPHWLH[WUHXUHHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[HQGXUDQWO¶~VGH
O¶DSDUHOOGHFRFFLyGHODFXLQDGHIRUPDLQGHSHQGHQWGHODYHQWLODFLyJHQHUDOGHOVORFDOVKDELWDEOHV
Àmbit: Cuina

Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7)

Ventilació complementària
Àmbit: Sala d’estar,
menjador, dormitoris
i cuina.
Locals no habitables
- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

Locals d’altres tipus

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable ш 1/20 de la superfície útil de l’estança.

- /¶DSRUWDFLyGHFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVSURSLVGHO¶~VGHFDGD
ORFDO KXPLWDWVRORUVFRPSRVWRVRUJjQLFVLHQHOVDSDUFDPHQWVPRQz[LGGHFDUERQLLz[LGVGHQLWURJHQ 
El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de
cabal constant o variable(8):
Taula 2.2 DB HS 3 &DEDOVGHYHQWLODFLyPtQLPVHQORFDOVQRKDELWDEOHV
MAGATZEM DE RESIDUS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH(9)

TRASTERS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH

APARCAMENTS

Cabal mínim:

10 l/s m2

0,7 l/s m2

120 l/s plaça

Sistema de
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, o bé
Mecànic

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:
(VSURGXLUjDPEFDUjFWHUJHQHUDOSHUODFREHUWDGHO¶HGL¿FLLG¶DFRUGDODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV(10)
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serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.

notes:
(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.
(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) $SqQGL[&&RQGLFLRQVGHGLVVHQ\SHUDODGHWHUPLQDFLyGHOFDEDOGHYHQWLODFLyGHOVORFDOVKDELWDEOHVGHOVKDELWDWJHV
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV
Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors.
-

Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

-

Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
-

Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustarlos per tal de garantir l’equilibri de cabals.
(5) (QJHQHUDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHVSDLVH[WHULRUVYHQHQGH¿QLGHVSHUOHVQRUPDWLYHVG¶KDELWDELOLWDWG¶jPELWFDWDOjREpPXQLFLSDO
(QDEVqQFLDG¶DTXHVWHVOHVFRQGLFLRQVGHOVHVSDLVH[WHULRUVDDTXHVWVHIHFWHVVHUDQOHVGH¿QLGHVHQHO'%+6DSDUWDW
-

(OVHVSDLVH[WHULRUVLHOVSDWLVKDQGHSHUPHWUHTXHHQODVHYDSODQWDHVSXJXLLQVFULXUHXQFHUFOHGHGLjPHWUH'+VHQW+
O¶DOWXUDGHOWDQFDPHQWPpVEDL[GHOVTXHHOVGHOLPLWHQL'P

(6) L’expulsió de l’aire viciat V¶KDGHIHUDO¿QDOGHOFRQGXFWHG¶H[WUDFFLyGHVSUpVGHO¶DVSLUDGRU
-

3HUVREUHGHODFREHUWDGHO¶HGL¿FLVLHVWUDFWDG¶XQVLVWHPDKtEULGPFRPDPtQLPPVLpVWUDQVLWDEOHVXSHUDUO¶DOWXUDGH
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a
XQDGLVWjQFLDP

-

6HSDUDGDPFRPDPtQLPGHTXDOVHYROHOHPHQWG¶HQWUDGDG¶DLUH REHUWXUDG¶DGPLVVLySRUWDH[WHULRUR¿QHVWUDERFDG¶DGPLVVLy L
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual.

(7) /¶DSDUWDWGHO&7('%+6SHUPHWIHUO¶H[WUDFFLyPHFjQLFDGHO¶DSDUHOOGHFRFFLyDPEFRQGXFWHVLQGLYLGXDOVRFROāOHFWLXVLHO
D.141/2012 Condicions PtQLPHVG¶KDELWDELOLWDWHVWDEOHL[TXHO¶H[WUDFFLyGHOHVFXLQHVHVIDUjDPEFRQGXFWHV¿QVDODFREHUWDGHO¶HGL¿FL
(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o
un altre tipus de sistema.
(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de
ventilació.
(10) 5HJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV5HJODPHQWG¶LQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHVHQHOVHGL¿FLV5,7( 5' 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

 L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

 Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran
discontinuïtats entre:

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació

Buidat de la xarxa:

 Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

q  0,04l/s  urinaris amb cisterna
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg)

✔

✔

✔

Aigua Calenta (ACS)
q  0,03l/s  “pileta de rentamans
q  0,065l/s  rentamans, bidet
q  0,10l/s  dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
q  0,15l/s  banyera < 1,40m rentadora domèstica
q  0,20l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,40l/s  rentadora industrial (8kg)

Pressió:

 Pressió mínima: Aixetes, en general o P  100kPa
Escalfadors i fluxors o P  150kPa
 Pressió màxima: Qualsevol punt de consum o P  500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

 Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals

 Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

Accessibilitat de la
instal·lació

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

Identificació

 Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

✔

Comptatge

 Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.

✔

Xarxa de retorn d’ACS

 La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

✔
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

 La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

✔

Ventilació

 Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

✔

Traçat

 El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

✔

Dimensionat

 Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

✔

Manteniment

 Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la Part I del CTE)

✔

Façanes
Mitgeres descobertes

D E F I N I C I Ó D E L G R A U D ’ I M P E R ME A B I L I T A T D E L E S F A Ç A N E S
Zona Pluviomètrica Taula 5 I

II

III

Zona eòlica

IV

✔

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)

d 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Classe d’entorn Taula 6

Grau d’impermeabilitat

✔
2

✔

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FAÇANA CARA
VISTA

Amb
cambra
d’aire

Ventilada

Grau d 5

B3+C1

No
ventilada

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

C1+H1+J2+N2

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

B2+C1+J1+N1

Grau d 4

B2+C1+H1+J2+N2

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
CONTINU

Amb
cambra
d’aire

Amb
cambra
d’aire

B3+C1
B1+C1+J1+N1

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R3+C1

aïllament a l'interior Grau d 2
del full principal
Grau d 3

R1+C1

Grau d 5

R3+C1

Ventilada aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R2+C1

Grau d 5

R3+C1

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R2+B1+C1

Grau d 5

R3+C1

Ventilada
No
ventilada

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
DISCONTINU

Grau d 5
Grau d 2

No
ventilada
Sense cambra d’aire

C1+H1+J2+N2

✔

R1+B1+C1
B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.

Agost 2007
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B3

C1

B3+C1

/

Barrera contra la penetració d’aigua de resistència molt alta a la filtració
- Revestiment continu intermedi en la cara interior del full principal, de les següents
característiques:
- estanquitat a l’aigua suficient per què el aigua de filtració no entri en contacte amb la
fulla del tancament disposada immediatament a l’interior del mateix
- adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat

3
El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció d 0,32 g/cm . En el
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de
2
serd 5 g/(cm · min) per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de
2
ser d 7 g/(cm · min)
- Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix

- Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix

- Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix

✔

✔

Grau d’impermeabilització d 5

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:
- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic
2
La succió del maó ha de ser d 0,45 g/(cm · min)

Façana amb revestiment continu amb cambra d’aire no ventilada i
aïllament situat a l’interior del full principal
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Annex K Fitxes justificatives
K.2 Fitxes justificatives de l'opció general d'aïllament acústic
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic
mitjançant el mètode de càlcul.
Envans. (apartat 3.1.2.3.3)
Característiques
de projecte
exigides
m (kg/m2)=
40
≥
RA (dBA)=
52
33
≥

Tipus
Cartró-guix 13+13/u50/13+13

Elements de separació verticals entre:
Recinte emissor
Qualsevol recinte(1) no pertanyent
a la unitat d'ús
(si els recintes no
comparteixen
portes o finestres)
Qualsevol recinte(1) no pertanyent
a la unitat d'ús
(si els recintes
comparteixen
portes o finestres)

Recinte
receptor

Tipus
Element base
Cartró-guix
13+13/u50/13/u50/13+13

Característiques
m (kg/m2)=

58

RA (dBA)=

55

Extradosat

Porta o finestra
Porta amb subestructura de pi,
aplacat amb DM i pintat
Protegit

Tancament
Cartró-guix
13+13/u50/13/u50/13+13
Element base
Extradosat

D'activitat

Element base

m (kg/m2)=
RA (dBA)=

ΔRA (dBA)=

Qualsevol recinte(1) no pertanyent
a la unitat d'ús
(si els recintes no
comparteixen
portes o finestres)
Qualsevol recinte(1)(2) no pertanyent a la unitat
d'ús
(si els recintes
comparteixen
portes o finestres)

Element base
Cartró-guix
13+13/u50/13/u50/13+13
Extradosat

m (kg/m2)=

58

RA (dBA)=

55

D'instal·lacions
(si els recintes no
comparteixen
portes o finestres)

Element base
Cartró-guix
13+13/u50/13/u50/13+13
Extradosat

(2)

≥

50

RA=

30

≥

30

RA=

55

≥

50

DnT,A =

≥

55

DnT,A =

≥

55

m (kg/m2)=
RA (dBA)=

(1)

55

ΔRA (dBA)=

Extradosat

D'activitat
(si els recintes no
comparteixen
portes o finestres)
D'activitat
(si els recintes
comparteixen
portes o finestres)

DnT,A =

ΔRA (dBA)=

D'instal·lacions

D'instal·lacions
(si els recintes
comparteixen
portes o finestres)

Aïllament acústic
en projecte
exigit

DnT,A =

55

≥

45

RA=

30

≥

20

RA=

55

≥

50

DnT,A =

55

≥

45

RA=

30

≥

30

RA=

55

≥

50

DnT,A =

≥

45

RA=

≥

30

RA=

≥

50

ΔRA (dBA)=

Porta o finestra
Porta amb subestructura de pi,
aplacat amb DM i pintat
Tancament
Cartró-guix
13+13/u50/13/u50/13+13

Habitable

Porta o finestra
Porta amb subestructura de pi,
aplacat amb DM i pintat
Tancament
Cartró-guix
13+13/u50/13/u50/13+13
Element base
Extradosat

m (kg/m2)=

58

RA (dBA)=

55

ΔRA (dBA)=

2

m (kg/m )=
RA (dBA)=
ΔRA (dBA)=

Porta o finestra
Tancament

Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat.
Només en edificis d'ús residencial o hospitalari;
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Elements de separació horitzontals entre:
Recinte emissor

Recinte
receptor

Qualsevol recinte(1) no pertanyent
a la unitat d'ús

D'instal·lacions

Protegit

D'activitat

Tipus

Característiques

Forjat
Llosa massissa 25cm

m (kg/m2)=

Terra flotant
Làm. impactodan + terratzo

ΔRA (dBA)=

Sostre suspès

ΔRA (dBA)=
ΔLw (db)=

Forjat
Llosa massissa 25cm

m (kg/m2)=

Terra flotant
Làm. impactodan + terratzo

ΔRA (dBA)=

Sostre suspès

ΔRA (dBA)=
ΔLw (db)=

Forjat

m (kg/m2)=

RA (dBA)=
Ln,w (db)=
ΔLw (db)=

RA (dBA)=
Ln,w (db)=
ΔLw (db)=

625
64
69
0
20

625
64
69
0
20

RA (dBA)=
Ln,w (db)=

Qualsevol recinte(1) no pertanyent
a la unitat d'ús

ΔRA (dBA)=
ΔLw (db)=

Sostre suspès

ΔRA (dBA)=
ΔLw (db)=

Forjat
Llosa massissa 25cm

m (kg/m2)=

625

RA (dBA)=
ΔRA (dBA)=

64

ΔRA (dBA)=

20

m (kg/m2)=

625

RA (dBA)=
ΔRA (dBA)=

64
0
20

Terra flotant
Làm. impactodan + terratzo
Sostre suspès

D'instal·lacions

Forjat
Llosa massissa 25cm
Habitable

D'activitat

Terra flotant

Terra flotant
Làm. impactodan + terratzo

ΔLw (db)=

Sostre suspès

ΔRA (dBA)=
ΔLw (db)=

Forjat

m (kg/m2)=

Terra flotant

RA (dBA)=
ΔRA (dBA)=

0

Aïllament acústic
en projecte
exigit
DnT,A =

62

≥

50

L'nT,w=

50

£

65

DnT,A =

62

≥

55

L'nT,w=

50

£

60

DnT,A =

≥

55

L'nT,w=

£

60

DnT,A =

62

≥

50

DnT,A =

62

≥

45

L'nT,w=

50

£

60

DnT,A =

≥

45

ΔLw (db)=
ΔRA (dBA)=
ΔLw (db)=

Sostre suspès
(1)

Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat.
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L'nT,w=

£

60

Mitgeres:
Emissor

Recinte receptor

Exterior

qualsevol

Tipus

Aïllament acústic
en projecte
exigit
D2m,nT,Atr=

≥

40

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior
Soroll Exterior

Ld=

60

Recinte receptor

Protegit

Tipus

Aïllament acústic
en projecte
exigit

Part cega:
Revestiment continu + 14 mao calat + revestiment interior + 3cm Llana roca + 2cm cambra +
D2m,nT,Atr =
6 cm Llana roca + 15+15 PYL
Buits:
Mur cortna amb envidrament 6-12-L11

30

≥

30

K.3 Fitxes justificatives del mètode general del temps de reverberació i de l'absorció acústica
El següent càlcul justifica el compliment dels valors límit de temps de reverberació i de absorció acústca:
- Zones comunes i passadissos
El càlcul s’ha realitzat per un tram “tipus” de passadís de 1,60m d’amplada, 2,50 d’alçada, per 1 m lineal.
Segons DB-H, A ≥ 0,2 x V essent:
A: area d’absorció acústica equivalent
V: Volum del habitacle
Segons la informació facilitada pel fabricant, la A de les lamel·les mod 30 BD perforat mòdul 100mm, és
0,7 x la superfície de fals sostre:
A = 0.7 x 1,6 x 1 = 1,12
V = 1,60 x 1 x 2,50 = 4
El requeriment és que A ≥ 0,2 x V, és a dir A ≥ 0,2 x 4 → 1,12 ≥ 0,80→ COMPLEIX
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HE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ESTALVI D’ENERGIA.

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN
Carrer Ferran Muñoz 3, 08859 Begues
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serra / martinez / leivar

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Nombre del edificio

CEE Residencia d'Avis a Begues

Dirección

C/Ferran Muñoz 3 - - - - -

Municipio

Begues

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

Zona climática

D2

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

ninguno

08859
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Artur Garcia Cifre

NIF/NIE

44002633E

Razón social

Ecotec Enginyers S.L.P

NIF

B43952589

Domicilio

Aragó 9 - - - 5 1

Municipio

Barcelona

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail:

certificats@zeroconsulting.co
m
Ingeniero Industrial

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

08015
931002353

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**
Ahorro alcanzado (%)

Ahorro mínimo (%)

28,50

25,00

39,18

35,29

16,41

50,83

50,67

70,87

Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable**
B

A
268,27
Ahorro mínimo

Sí cumple

2053,30

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1
Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
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Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:
Fecha

11/07/2018

Firma del técnico verificador

Anexo I.

Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

1717,76

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Superficie
(m²)

Tipo

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Cubierta

Cubierta

488,84

0,28

Usuario

Solera

Suelo

715,10

0,36

Usuario

Fachada

Fachada

194,57

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

170,06

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

141,57

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

157,84

0,26

Usuario

Sostre porxo entrada

Fachada

47,18

0,27

Usuario

Cubierta transitable

Cubierta

106,19

0,24

Usuario

Cubierta vegetal

Cubierta

167,25

0,27

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Modo de
obtención
transmitancia

Superficie Transmitancia Factor
(m²)
(W/m²K)
Solar

Tipo

Modo de obtención factor
solar

ventana

Hueco

157,72

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

27,76

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

210,72

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

58,28

1,34

0,50

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre

Fecha
Ref. Catastral

Tipo

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

Tipo de Energía

Modo de obtención

11/07/2018
ninguno
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Generadores de calefacción
Caldera 1

Biomasa

120,00

26,00

Biomasa

Usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre

Tipo

Caldra Biomassa ACS

Potencia
Rendimiento
Nominal (kW) Estacional (%)

Combustible

120,00

214,00

Tipo energía
Biomasa

Modo de obtención
Usuario

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración
Nombre

Caldera y enfriadora

Tipo

Aut. mediante unidades terminales

Zona asociada
Potencia calor (kW)

ZP01_E01 ZP01_E02 ZP01_E03 ZP01_E04 ZP01_E05 ZP01_E06 ZP01_E07 ZP01_E08 ZP01_E09
ZP01_E10
ZP01_E011
ZP01_E012 ZP01_E013
ZP01_E014
ZP01_E015 ZP01_E016
ZP01_E017
Potencia
frío (kW)
Rendimiento
calor (%)
Rendimiento
frío (%)
ZP01_E018 ZP01_E019 ZP01_E020 ZP02_E01 ZP02_E02 ZP02_E03 ZP02_E04 ZP02_E05
0,00
0,00
3,12
0,00
ZP02_E06 ZP02_E07 ZP02_E08 ZP02_E09 ZP02_E10 ZP02_E11 ZP02_E12 ZP02_E13 ZP02_E14
ZP02_E15
ZP02_E16
ZP02_E17 ZP02_E18
ZP03_E18gratuito
ZP03_E17 ZP03_E01 ZP03_E02
Enfriamiento evaporativo
Recuperación
de energía
Enfriamiento
ControlZP03_E03
ZP03_E04
ZP03_E05 ZP03_E06 ZP03_E07
ZP03_E08 ZP03_E09 ZP03_E10 ZP03_E11 ZP03_E12
No
No
No
ZP03_E13 ZP03_E14 ZP03_E15 ZP03_E16 ZP04_E01
Nombre

UTA

Tipo

Sólo ventilación

Zona asociada
Potencia calor (kW)

aire
Potencia frío (kW)

Rendimiento calor (%)

-77777,00
Enfriamiento evaporativo
No

0

0

Recuperación de energía
No

Rendimiento frío (%)
0

Enfriamiento gratuito

Control

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

No

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

P01_E01

4,33

1,21

357,85

P01_E02

1,50

4,00

37,50

P01_E03

1,50

4,00

37,50

P01_E04

5,23

1,53

341,83

P01_E05

4,85

4,00

121,25

P01_E06

3,29

4,00

82,25

P01_E07

3,04

4,00

76,00

P01_E08

6,56

4,00

164,00

P01_E09

5,40

4,00

135,00

P01_E10

19,83

4,00

495,75

P01_E11

5,20

4,00

130,00

P01_E12

6,71

4,00

167,75

P01_E13

2,49

4,00

62,25

P01_E14

2,86

4,00

71,50

P01_E15

1,19

4,00

29,75

P01_E16

8,90

4,00

222,50

P01_E17

5,31

4,00

132,75

P01_E18

9,80

0,80

1225,00

P01_E19

1,47

4,00

36,75

P01_E20

0,72

1,00

72,00

P02_E01

5,88

4,00

147,00

P02_E02

5,67

4,25

133,41
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P02_E03

4,40

4,50

97,78

P02_E04

6,29

4,70

133,83

P02_E05

4,40

4,50

97,78

P02_E06

6,14

4,60

133,48

P02_E07

8,29

6,21

133,49

P02_E08

7,19

5,38

133,64

P02_E09

7,62

5,71

133,45

P02_E10

4,40

5,70

77,19

P02_E11

4,40

5,71

77,06

P02_E12

4,40

5,82

75,60

P02_E13

4,40

5,60

78,57

P02_E14

4,40

5,48

80,29

P02_E15

2,20

4,00

55,00

P02_E16

4,79

4,00

119,75

P02_E17

5,21

4,00

130,25

P02_E18

5,23

1,25

418,40

P03_E01

5,88

4,00

147,00

P03_E02

5,67

4,25

133,41

P03_E03

6,01

4,50

133,56

P03_E04

6,29

4,70

133,83

P03_E05

6,02

7,00

86,00

P03_E06

6,14

4,60

133,48

P03_E07

8,29

6,21

133,49

P03_E08

7,19

5,38

133,64

P03_E09

4,40

5,70

77,19

P03_E10

4,40

5,70

77,19

P03_E11

4,40

5,70

77,19

P03_E12

4,40

5,80

75,86

P03_E13

7,47

5,60

133,39

P03_E14

7,32

5,50

133,09

P03_E15

5,76

1,00

576,00

P03_E16

4,79

4,00

119,75

P03_E17

5,21

4,00

130,25

P03_E18

2,63

4,00

65,75

P04_E01

1,50

7,00

21,43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

81,95

perfildeusuario

P01_E02

16,39

noresidencial-16h-baja

P01_E03

16,83

noresidencial-16h-baja

P01_E04

65,23

perfildeusuario

P01_E05

15,67

perfildeusuario

P01_E06

16,93

perfildeusuario

P01_E07

24,98

perfildeusuario

P01_E08

17,40

perfildeusuario

P01_E09

22,22

perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E10

6,93

perfildeusuario

P01_E11

14,60

perfildeusuario

P01_E12

5,68

perfildeusuario

P01_E13

15,22

perfildeusuario

P01_E14

17,54

perfildeusuario

P01_E15

15,97

perfildeusuario

P01_E16

11,23

perfildeusuario

P01_E17

7,17

perfildeusuario

P01_E18

120,44

perfildeusuario

P01_E19

116,73

perfildeusuario

P01_E20

105,98

perfildeusuario

P02_E01

20,37

perfildeusuario

P02_E02

23,47

perfildeusuario

P02_E03

22,14

residencial-24h-baja

P02_E04

22,14

perfildeusuario

P02_E05

22,14

residencial-24h-baja

P02_E06

21,84

perfildeusuario

P02_E07

16,15

perfildeusuario

P02_E08

18,60

perfildeusuario

P02_E09

17,55

perfildeusuario

P02_E10

17,55

residencial-24h-baja

P02_E11

17,55

residencial-24h-baja

P02_E12

17,32

residencial-24h-baja

P02_E13

17,78

residencial-24h-baja

P02_E14

18,25

residencial-24h-baja

P02_E15

103,90

perfildeusuario

P02_E16

24,98

perfildeusuario

P02_E17

7,32

perfildeusuario

P02_E18

79,78

perfildeusuario

P03_E01

20,37

perfildeusuario

P03_E02

23,47

perfildeusuario

P03_E03

22,14

perfildeusuario

P03_E04

22,14

perfildeusuario

P03_E05

22,14

perfildeusuario

P03_E06

21,84

perfildeusuario

P03_E07

16,15

perfildeusuario

P03_E08

18,60

perfildeusuario

P03_E09

17,55

residencial-24h-baja

P03_E10

17,55

residencial-24h-baja

P03_E11

17,55

residencial-24h-baja

P03_E12

17,32

residencial-24h-baja

P03_E13

17,78

perfildeusuario

P03_E14

18,25

perfildeusuario

P03_E15

103,90

perfildeusuario

P03_E16

24,98

perfildeusuario

P03_E17

7,32

perfildeusuario

P03_E18

79,78

perfildeusuario

P04_E01

24,98

perfildeusuario

Fecha
Ref. Catastral

11/07/2018
ninguno
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HE3

E f i c ièn c i a en ergètica de  le s  in st a lͼ la c ion s d'il ͼ lu min ac ió 

Projectebàsic

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  17_016
TIPUSD’INTERVENCIÓ(*)
✔

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

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

EXIGÈNCIES
✔

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

administratiuengeneral
andanesd’estacionsdetransport

estacionsdetransport(6)
supermercats,hipermercatsigransmagatzems

3

salesdediagnòstic(1)

3,5

aulesilaboratoris(2)
✔

✔

5

biblioteques,museusigaleriesd’art

pavellonsd’exposicionsofires
✔

zonescomunesenedificisŶŽresidencials
centrescomercials(s’excloulesbotigues)(7)

habitacionsd’hospital(3)

hosteleriairestauració(8)

recintesinteriorsnodescritsenaquestllistat

religiósengeneral

✔

zonescomunes(4)

✔

magatzems,arxius,salestècniquesicuines

4

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

6

8

aparcaments

botiguesipetitcomerç

espaisesportius(5)

habitacionsd’hotels,hostals,etc.

10

localsambnivelld’ilͼluminació>600lux

2,5

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

✔

comercial

aparcament

docent

administratiu

hospitalari

15

residencialpúblic

5
12

restauració

18

altres

10

edificisambnivelld’ilͼluminació>600lux

25

auditoris,teatres,cinemes
✔

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

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

(**)

D’aplicacióenzonesambtancamentsdevidreal’exterioroapatis/atrisionesdoninunesdeterminadesrelacionsentrel’edifici
projectat,l’obstacleexterior,lasuperfícievidradad’entradadellumilessuperfíciesinteriorsdellocal(veureDBHEͲ3art.2.3b).
S’exclouendel’aplicaciód’aquestpunt(aprofitamentdelallumnatural):zonescomunesd’edificisnoresidencials;habitacions
d’hospital;habitacionsd’hotels,hostals,etc.;botiguesipetitcomerç
1/2
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Projectebàsic

Notes
Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraldesalestalscomsalesd’examengeneral,salesd’emergència,salesd’escàneriradiologia,
salesd’examenoculariauditiuisalesdetractament.Quedenexclososlocalstalscomsalesd’operació,quiròfans,unitatsdecures
intensives,dentista,salesdedescontaminació,salesd’autòpsiesimortuorisialtressalesque,perlasevaactivitat,espuguinconsiderar
comasalesespecials.

(2)

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

(3)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminacióinteriordel’habitacióielbany,formadaperlailͼluminaciógeneral,ilͼluminaciódelecturai
ilͼluminacióperaexàmenssimples.

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accent.Enelcasdecinemes,teatres,salesdeconcerts,etc.s’excloula
ilͼluminacióambfinalitatsd’espectacle,incloentlarepresentacióil’escenari.
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Instruccions d’ús i manteniment

Detall
Projecte:ADAPTACIÓ DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES
DOTACIONALS I CASAL D’ AVIS A CENTRE D’ ATENCIÓ DIÜRNA AMB DUES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA PR A GENT GRAN
Emplaçament
Adreça: CARRER FERRAN MUÑOZ 3
Codi Postal: 08859
Urbanització:

Municipi: BEGUES
Parcel·la:

Promotor AJUNTAMENT DE BEGUES
Nom:
AJUNTAMENT DE BEGUES
Adreça: AV.TORRES VILARÓ 4
Codi Postal: 08859
Municipi: BEGUES

DNI/NIF:ESP0802000J

Autor/s projecte
Nom:
Miguel Leivar Agreda
Marc Serra Villalba
Carlota Martinez Portillo

Núm. col.:
37.975-0
37.998-0
37.464-4

L’arquitecte/es:

Signatura/es
Lloc i data:

Barcelona

Visats oficials
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a 9

de Juliol

de 2018

Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a
continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:
•
•
•
•
•
•

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que
es destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal :
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament
de Règim Interior.
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris,
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal
de l'edifici.
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a
Administradors de Finques col·legiats.
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats.
Sobre les instruccions d'ús i manteniment
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Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a
les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:CENTRE DE SERVEIS PER A GENT GRAN
UNITATS DE CONVIVÈNICA PER A GENT GRAN
Usos subsidiaris:

Situació: PB
P1-P2
Situació:

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al
Llibre de l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

Fonaments – Elements de contenció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
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Incidències extraordinàries:
•
•
•

Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les
condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les
mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilització exigit.

Estructura
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al
foc per a les quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones
de l’edifici i no poden superar els valors següents:
Categoria d’ús

Subcategoria d’ús

A1

A

Zones residencials
A2

B

C

Zones administratives

Zones de reunió (llevat
les superfícies
corresponents als
usos A,B i D)

C1

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
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Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)
2 – (200)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)
2 – (200)

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)
–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions
en museus, etc.
C3
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C4
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C5
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones comercials
D1
Locals comercials
D
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
F Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
G1
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
G exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
conservació
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?
C2

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

3 - (300)

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–

–

–

1,6 - (160)

1– (100)

2 – (200)

1,6 - (160)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

........

–

–

.........

–

SI

–

NO

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan
contemplades en la memòria d’estructures del projecte.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
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Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques de l’estructura.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
COB. PLANA INVERTIDA, NO TRANSITABLE, ACABAT PALET DE RIERA
COB. PLANA INVERTIDA ,TRANSITABLE ,ACABAT TARIMA FUSTA

Situació:
PLANTA BADALOT-PLANTA COBERTA
PLANTA PRIMERA

COB.PLANA INVERTIDA,NO TRANSITABLE, ACABAT VEGETAL
COB. PLANA , NO TRANSITABLE, ACABAT ZENC

PLANTA PRIMERA
PLANTA PRIMERA

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar
desperfectes durant les operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents
característiques que no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:
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•

•

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en
bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes,
claraboies, entre d'altres).

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la
impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
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Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció,
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

•

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions,
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill
imminent cal avisar al Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes,
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element
aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
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En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel
seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de
l’edifici:
Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu
defecte, de la senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins
que surti de l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
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•

Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.

Interiors d’habitatges i/o locals
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de
l’element.
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris,
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el
cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent.
Neteja:
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement.
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden
provocar incendis.
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers,
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures,
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vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o
tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts
específics d’abocament.
Incidències extraordinàries:
•

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen
una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que
alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un
professional.
•
•
•
•
•
•

Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau,
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar
perquè funcionin amb suavitat.
Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i
canviar quan presentin signes de deteriorament.
En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves
quan presentin deficiències.
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de
repintar d’acord amb el seu envelliment.
Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment
donades pel fabricant.

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici.

Instal·lació d'aigua
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de subministrament: Red
Situació clau general de l’edifici:Sala tecnica
Tipus comptadors:De compañia

Situació:Armari

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat.
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Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzarlos en cas d’avaria.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar
el consum d’aigua.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües
del municipi així ho especifica).
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i
d’acord amb la normativa vigent.
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:
•

•

•

Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local
o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que
es glacin.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
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•

Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel
fabricant.

El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal·lació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici CPN :Armari
Tipus comptadors:Trifasic
Potència instal·lada (w)
413,67 kW

Potència simultania (w)
186,15 kW

Situació: Armari
Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció:
Armari accés servei

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència
màxima admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del
personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.
• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.
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En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto
tèrmics dels altres circuits.
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits.
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics,
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte.
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva
execució per part d’un instal·lador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin
les distàncies mínimes de seguretat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la
potència contractada i amb una empresa autoritzada.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.
Incidències extraordinàries:
•
•

Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de
que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici
i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests
correspon a l'usuari.
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Instal·lació de gas
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de gas:Natural

Tipus de subministrament:Media pressió B

Situació clau general de l’edifici: Armari
Tipus comptadors: G-16
Local/habitatge:
Centre de serveis

Situació: Armari
Situació clau de pas
Armari

Aparells instal·lats o a instal·lar :
Caldera
Foc cuina general
Vario coking cuina central
forn cuina central

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el
manteniment.
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,
la part posterior del forn.
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació.
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge,
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en
funcionament.
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina
encesos.
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús
proporcionades pels seus fabricants.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució
per part d’un instal·lador autoritzat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb
la companyia subministradora i amb un instal·lador autoritzat.
Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidències extraordinàries:
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•

•

Si es detecta una fuita de gas caldrà:
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen
espurnes.
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona.
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o
be amb un extintor.
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres.
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei
d'urgències de la companyia subministradora.
Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o
ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.
Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de
pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells
d’aquests correspon a l'usuari.

Instal·lació de desguàs
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de
desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb
una empresa especialitzada.
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Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:
•

•
•

Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es
revisaran els sifons i les vàlvules.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Revisió de la instal·lació.
Neteja d’arquetes.
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i
bombes d’elevació

El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari.

Instal·lació de calefacció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Tipus de calefacció: Terra radiant i Aire

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva
freqüència.
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació :
- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte.
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred.
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la
instal·lació i avisar l'instal·lador.
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua
circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i
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-

es descargoli lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que
notem que no surt aire i comença a sortir aigua.
Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el
seu rendiment.
Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC
de nit.

En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els
infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats
anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa
de butà encesa a l'habitació mentre es dorm.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i
d’acord amb la normativa vigent.
Neteja:
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre
d’acord amb les instruccions del fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà:
- Tancar la instal·lació.
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local
o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu
correspon a l'usuari.
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Instal·lació de climatització
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les
quals s’han dissenyat les instal·lacions.
Tipus de climatització: Planta refredadora i caldera, sistema a quatre tubs, climatitzadors, fancoils i terra radiant

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la
seva freqüència.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de
propietaris.
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions
donades pel fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada
i d’acord amb la normativa vigent.
Incidències extraordinàries:
•

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè
es facin urgentment les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.

El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.

Instal·lació de telecomunicacions
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents:
• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL).
• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital.
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• La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan
s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents
codificadors.
• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per
cable.
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci
el manteniment o instal·ladors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu
doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de
l’operadora contractada.
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la
propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec
de l’usuari.

Instal·lació de porter electrònic
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
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Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.

Instal·lació d’aparells elevadors
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina.
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor.
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
Incidències extraordinàries:
•
•

•

Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona"
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici.
Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne,
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el
conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei
de Bombers.
En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posarse en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent
ho autoritzi.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Inspecció i revisió dels aparells elevadors.

Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment
està obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació.
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Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Tipus de recollida municipal: RECOLLIDA AMB CONTAINERS

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres.
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels
desguassos.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
•

Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.

II. Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les
instal·lacions.

Instal·lació de protecció contra incendis
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Sistema o aparells instal·lats:
ARMARI D’ INCEDIS (BIE,
EXTINTOR CO2 I POLS
,POLSADOR I SIRENA)
RETENEDORS ELECTROMAGNETIC
DETECTOR OPTIC DE FUM I
DET. TERMIC
EXTINCIÓ AUTOMÀTICA –

Situació:
PLANTA BAIXA,PL.PRIMERA I SEGONA
PLANTA BAIXA,PL.PRIMERA I SEGONA
PLANTA BAIXA,PL.PRIMERA I SEGONA
PLANTA BAIXA -CUINA
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extinció de gas co2
ENLLUMENAT D’
EMERGENCIASOSTRE
PARET

PLANTA BAIXA,PL.PRIMERA I SEGONA

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers –
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
•
•

Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu
correcte estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla
d’emergència de l’edifici.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.

Instal·lació de ventilació
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells instal·lats: Situació:
Climatitzador amb
Coberta
recuperador de calor
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No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés.
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs
poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels
mateixos.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
Revisió sistemes de comandament i control.

El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.
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MEMÒRIA D’ESTRUCTURA

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN
Carrer Ferran Muñoz 3, 08859 Begues
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1. MEMORIA ESTRUCTURAL.
1.1 DESCRIPCIÓ TIPOLOGIA ESTRUCTURAL.
El present projecte tracta de l'estructura d’un edifici de 16 habitatges dotacionals i casal
d'avis a C/ Ferran Muñoz, 3 (Begues).
El sistema estructural es composa de pòrtics de formigó armat constituïts per pilars de
formigó i per bigues planes i/o de cantell en funció de les llums a salvar. Sobre aquests pòrtics es
recolzen una lloses de formigó armat amb un cantell de 25cm.
Les escales que comunica les plantes es resol mitjançant una llosa de formigó armat de 18
cm de cantell tal i com s’especifica en els plànols corresponents.
Qualsevol modificació de les característiques del projecte tindran que ser consultats a la
Direcció Facultativa i aprovada per aquesta.
Tots els aspectes més particulars de l’estructura en qüestió, es descriuen en els següents
apartats.
1.2 ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ.
1.2.1 Accions permanents.
Pes propi
El pes propi de l’estructura considerant els elements estructurals, tancaments i elements
separadores, tabiquería, carpinteries i revestiments.
S’han près como valors mitjos els especificats en la següent tabla per els materials més
utilizats:
Densitats considerades:
Formigó armat

2,5 T/m3

Formigó en massa

2,4 T/m3

Totxo massís

1,8 T/m3

Totxo perforat

1,5T/m3

Totxo foradat

1,2 T/m3

Vidre

3,0 T/m3

Pedra artificial

2,5 T/m3

La tabiquería s’ha considerat tal y como especifica DB-SE-AE segons la tabla:
Tabics ordinaris amb pes <1,20Kn/m2

0,80 KN/m2

Tabics més pesats

1,00 KN/m2

Vivendas

1,00 KN/m2

Les façanes i els elements de compartimentació pesats s’han asignat com carga local
sobre l’element estructural que la sustenta.
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1.2.2 Accions variables.
Sobrecarga d’ús
Es considera tot el que gravita sobre l’edifici per raó d’ús aplicada de forma uniformement
repartida segons el valor de la zona que li correspongui.
Sobrecargues de baranes:
Sobrecarga vertical

2,00 kN/ml

Acciones tèrmiques y reològiques
Les accions produïdes per les deformacions degudes a les variacions de la temperatura, y
per les que experimenten els materials en el transcurs del temps per altres causes, s’han de tenir
en conta en les estructures hiperestàtiques, molt especialment en arcs, cúpulas o estructures
similars. L’efecte tèrmic es considera el salt tèrmic entre hivern y estiu, i aquest últim
incrementant per la orientació del tancament exposat segons la tabla:
Orientació

Color de la superficie
Molt clar

Clar

Fosc

Nord i Est

0

2

4

Sur i Oest

18

30

42

Com temperatura mitja annual pot ser de 10 graus o la considerada al anexe E del DB-SEAE. A elements protegits pot ser de 20 graus i la temperatura dels elements de l’envolvent pot
ser la mitja dels dos valors obtinguts anteriorment.
Es pot no considerar les accions tèrmiques i reològiques a les estructures formades per
pilars o bigues quan es disposen juntes de dil.latació a una distància adecuada.
S’estima que la distància entre juntes de dil.latación a les estructures ordinàrias
d’edificació, d’acer laminat, o de formigó armat, no ha de sobrepassar els 40m. Aquesta distància
es pot aumentar a 50m si els pilars són de rigidessa.
Per la forma i dimensions del edifici no s’ha considerat necessari fer junta de dil.latació.
Sobrecarga de neu
A cobertes planes a una altitut inferior a 1000mts es suficient considerar 1KN/m2. A la
resta pot ser el valor qn= m sk on es considera el coeficient de forma de la coberta i el valor
característic de la carga de neu sobre un terreny horizontal.
Si es troba a una zona resguardada es pot reduir la carga en un 20% I aumentar un 20% si
la zona es més exposada. Per el cas que ens ocupa s’ha considerat els següents valors segons el
punt 3.5.2 del DB-SE-AE i l’anexe E de la mateixa:
Comarca

Vallès Occidental

Alçada de l’emplaçament

inferior a 1000mts
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Sobrecarga considerada

0,40KN/m2

A més a més s’han considerat els valors següents per la neu segons el seu estat:
Neu acabada de caure

0,2 KN/m2

Neu prensada o empapada

1,2 KN/m2

Neu barrejada amb granissada

0,40 KN/m2

Accions eòliques
S’admet que el vent, en general, actúa horizontalment i en qualsevol direcció. En cada cas
es considera la direcció o direccions que produeixen les accions més desfavorables.
Les estructures s’estudiaràn ordinàriament sota l’acció del vent en la direcció dels seus
eixos principals i en els dos sentits. En casos especials, per exemple, en estructures reticulars
obertes, construccions amb cares dentades o amb estructures oblicuas a les fachades, s’estudiarà,
a més a més, les accions en les direcciones sesgades que siguin més desfavorables.
Als casos específics s’estudia segons el que dicta la norma a l’apartat 3 del DB-SE-AE i a
l’anexe E.
Es considera, a España tres zones de presió dinàmica bàsica del vent segons la velocitat.
Aquests valors s’expresen en el mapa eòlic del anexe D de la norma.
Zona

Velocitat del vent (m/s)

Pressió (KN/m2)

A

26

0,42

B

27

0,45

C

29

0,52

Als casos específics s’estudia segons el que dicta la norma a l’apartat 3 del DB-SE-AE i a
l’anexe E.
Així les accions obtingudes es basan en:
Qe= qb · ce · cp
qb - Pressió dinàmica del vent. Es pren de forma genèrica 0,5KN/m2 o el que s’indica a l’anexe
E de la norma.
ce - Coeficient d’exposició, variable segons l’alçada del edifici i del grau de asperessa segons la
taula 3.3.3 de la norma. A edificis urbans de fins a 8 plantes pot ser de 2,0.
cp – Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma i orientació de la superfície respecte
al vent segons la taula 3.3.4 y 3.3.5. de la norma.
Segons la vigent Normativa DB-SE-AE
S’han considerat les empentes de vent als plànols ortogonals de l’edifici aplicant una
excentricitat d’un 5% a la planta de la dimensió màxima de l’edifici al plà perpendicular a la direcció
del vent en el cas més desfavorable.
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L’acció de vent s’ha considerat amb direcció tangencial segons el que s’exposa a l’apartat 3
del capítul 3.3.2 Acció del vent segons els coeficientes per fregament. Aquests coeficients no seràn
necessaris tenir-los en conta quan a superfcies a barlovent i sotavent el valor de fregament no superi
el 10% de la força perpendicular.
Superfície molt lisa (hacer, alumini,...)

0,01

Superfície rugosa (formigó)

0,02

Superfície molt rugosa (ondes, plecs,..)

0,04

El coeficient d’exposició considera l’efecte de la existència de turbulències originades per el
relleu i la topografía del terreny i es tabulen segons els valors exposats a la taula 3.3 del apartat 3.3.3.
Alçada del punt considerat (m)

Grau d’asperessa de l’entorn

3

6

9

12 15 18 24 30

I

Proper al mar o a un llac amb una superfície en la
2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5
direcció del vento de al menys 5 Km de longitut.

II

Terreny rural
d’importància.

III

Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles
1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1
aïllats, com arbrers o construccions petites.

IV

Zona urbana en general, industrial o forestal.

V

Centre de negocis de grans ciutats, amb profussió
1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0
d’edificis en alçada.

plà

sense

obstacles

no

arbolat

2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5

1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6

El coeficient eòlic en edificis de pisos amb obertures practicables de tamany petit i
tancament hermètic, i distribució compartimentada interior s’utilitzan els valors especificats a la taula
3.4 del apartat 3.3.4 del la norma.
Esbeltessa al plà paral.lel al vent
<0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

£ 5,00

Coeficient eòlic de pressió Cp

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

Coeficient eòlic de succió Cs

-0,3

-0,4

-0,4

-0,5

0,6

0,7

Per els casos d’edifici amb coberta plana l’esforç de succió en aquest plà es considera
favorable y es desprecia al càlcul. Per les diferents formes d’edificis segons les seves cobertes y
façanes s’aplica aquell indicat a l’anexe D de la norma.
Zona de pressió eòlica

C

Grau d’asperessa del terra

IV

Coeficient d’exposició

1,90

Factor d’esbeltessa

k =0,75
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Coeficient Eòlic de pressió

Cp = 0,7

Coeficient Eòlic de pressió

Cp = 0,7

Pressió dinàmica del vent

w = 0,52KN/m2

Velocitat del vent prevista

v = 29 m/s

1.2.3 Accions accidentals.
Accions sísmiques
La Norma Sismorresistent serà d’aplicació al projecte, construcció y explotació de les
obres i serveis del territori nacional, sigui quin sigui la classe i finalitat del mateix, segons amb el
que s’indica a l’epígraf 3.5 i capítul V de la Norma.
Les Normes o Instruccions que fan referència a les estructures especials tindràn en conta
com a mínim les prescripcions sísmiques de tipus general contingudes a la Norma i les
específiques que siguin necessàries per el correcte plantejament del problema sismorresistent. Els
Organismes competents realitzaràn l’estudi i publicació de les reglamentacions específiques.
Podrà adoptar valors de les accions sísmiques o sistemes de càlcul diferents als que es
senyalen a la Norma sempre que es justifiqui degudament i sota les responsabilitats que en el seu
cas pugués haber.
Valors adoptats al projecte:
Norma considerada

Norma sismoresistent NCSE-02

Tipus d’obra segons destí

De normal importància

Aceleració sísmica

0.04

Coeficient de contribució

1.0

Donades les característiques de l’edifici que ens ocupa, no es necessari considerar aquest
tipus de càrrrega.
1.3. ESTAT DE CÀRREGUES.
1.3.1 Zona vivenda.
Tipus de forjat: Llosa

Cantell: 25cm

Pes propi

6,25 kN/m2

Càrregues permanents

1,50 kN/m2

Sobrecàrregues d’ús

2,00 kN/m2

Sobrecàrrega d’envans

1,00 kN/m2

TOTAL

10,75kN/m2
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1.3.3 Zona terrassa.
Tipus de forjat: Reticular

Cantell: 25cm

Pes propi

6,25 kN/m2

Càrregues permanents

2,00 kN/m2

Sobrecàrregues d’ús

2,00 kN/m2

Sobrecàrrega de neu

0,40 kN/m2

TOTAL

10,65 kN/m2

1.3.4 Zona badalot.
Tipus de forjat: Llosa

Cantell: 25cm

Pes propi

6,25 kN/m2

Càrregues permanents

1,00 kN/m2

Sobrecàrregues d’ús

1,00 kN/m2

Sobrecàrrega de neu

0,40 kN/m2

TOTAL

8,65 kN/m2

1.4 COEFICIENTS DE SEGURETAT .
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT
Nivell de control: Normal
Sobre les accions permanents

1.6

Sobre les accions variables i permanents de valor no constant

1.6

Sobre el formigó

1.5

Sobre el acer

1.5

ESTRUCTURA METÀL.LICA
Coeficient de majoració d’accions

1.5

Coeficient de minoració del material

1.0

1.5 HIPÒTESIS DE CÀLCUL.
1.5.1 Hipòtesis de càrregues.
Hipòtesis de càrregas contempladas:
HIPÒTESIS 0

CÀRREGUES PERMANENTS

HIPÒTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 SOBRECÀRREGUES ALTERNATIVES
y 10
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VENT

HIPÒTESIS 3 i 4

Es considera l’acció del vent sobre l’edifici segons dos direccions
perpendiculars, una en hipòtesis 3 definida per un vector de direcció
[x,y,z] donada i altre en hipòtesis 4 definida per el vector de direcció
perpendicular a l’anterior. Dins de cada direcció es té en conta que el
vent actúa en els dos sentits possibles, és a dir, en hipòtesis 3 y -3 y en
hipòtesis 4 i -4.
SEISME

HIPÒTESIS 5, 6 i 24

Es considera l’acció del seisme sobre l’edifici segons dos direccions
horizontals perpendiculars, una en hipòtesis 5 definida per un vector
de direcció [x,0,z] donada i altre en hipòtesis 6 definida per el vector
de direcció perpendicular a l’anterior. Dins de cada direcció es té en
conta que el seísme actúa en los dos sentits possibles, és a dir, en
hipòtesis 5 i -5 i en hipòtesis 6 y -6. Segons norma NCSE-02, les
direccions d’actuació del seísme són les dels eixos generals;
Opcionalment es pot considerar l’actuació del seísme vertical en
hipòtesis 24 y -24 definida per el vector [0,Yg,0].

HIPÒTESIS 11 a 20

CARREGUES MÒVILS

HIPÒTESI 21

TEMPERATURA

HIPÒTESI 22

NEU

HIPÒTESI 23

CARREGA ACCIDENTAL

1.5.2 Regles de combinació entre hipòtesis.
HIPÒTESIS 0: CÀRREGUES Totes les combinacions realitzades consideran les càrregues
PERMANENTES
introduïdes en hipòtesis 0.
COMPROVACIÓ A FLEXIÓHIPÒTESIS 1 i 2, 7 i 8, 9 y 10:
SOBRECÀRREGUES
ALTERNATIVES.

Es combinen les càrregues introduïdes en hipòtesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y
10 de forma separada i conjunta. Mai es realitzen combinacions de
càrregues introduïdes en hip. 1 i 2 amb càrregues introduïdes en
hip. 7 i 8, o càrregues introduïdes en hip. 7 y 8 amb càrregues en
hip. 9 i 10

HIPÒTESIS 3 y 4: VENT

Mai es considera l’acció simultànea de càrregues introduïdes en
hip. 3 i 4.

HIPÒTESIS 5, 6 y 24: SEÍSME

Mai es considera l’acció simultànea de càrregues introduïdes en
hip. 5 i 6, ni d’aquestes amb la hipòtesi 24, seisme vertical.

HIPÒTESIS
11
A
CÀRREGUES MÓVILS
HIPÒTESIS
TEMPERATURA

20: No es realitza cap combinació en la que aparegui l’acció simultànea
de les càrregues introduïdes en aquestes hipòtesis.
Les càrregues d’aquesta hipòtesis es combinan amb les introduïdes
21: en hip. 23. No es combinan amb les que

HIPÒTESII 22: NEU

s’introdueixen en hipótesis de vent y seísme.
Les càrregues d’aquesta hipótesis no es combinen amb les
introduïdes en hip. 23. Tampoc es combinen amb les que
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s’introdueixen en hipòtesis de vent i seísmo.
HIPÒTESI
23:
ACCIDENTAL

CARGA

Les càrregues d’aquesta hipòtesis no es combinen amb les
introduïdes en hipòtesis 21 y 22. Tampoc es combinan amb les que
s’introduexen en hipòtesis de vent y seísme

Les combinacions d’hipòtesis efectuades es desglosan a continuació
1.5.3

Combinacions d’elements de formigó segons EHE-08.

Les càrregues aplicades sobre elements de formigó es combinen segons s’especifica a la
norma EHE-08, utilitzant les situacions no simplificades. A més, no existeixen cargues permanents
de valor no constant (G*), y les sobrecàrregues (Q) s’agrupen en las següents familias:
Familia 1

Sobrecàrregues alternatives. Corresponen a les hipòtesis 1, 2, 7, 8, 9 y 10

Familia 2

Cargues mòvils. Corresponen a les hipòtesis 11 a 20, inclusive.

Familia 3

Càrregues de vent. Corresponen a les hipòtesis 3 y 4 (y a les –3 y –4 si s’habilita
el sentit ±)
Càrrega de neu. Correspon a l’hipòtesis 22.
Càrrega de temperatura. Correspon a l’hipòtesis 21.

E.L.U. Situacions permanents o transitòries
Càrrega permanent + sobrecàrregues de la familia 1

g G × Gk + g Q × Qk
(Hipòtesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de la familia 2

g G × Gk + g Q × Qk
(Hipòtesis 0 y de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de la familia 3

g G × Gk + g Q × Qk
(Hipòtesis 0, 3, 4, 21 y 22)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les families 1 y 2

g G × Gk + g Q , F 1 × Qk , F 1 + g Q , F 2 × Y0, F 2 × Qk , F 2
g G × Gk + g Q , F 2 × Qk , F 2 + g Q , F 1 × Y0, F 1 × Qk , F 1
(Hipòtesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les families 1 y 3
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g G × Gk + g Q , F 1 × Qk , F 1 + g Q , F 3 × Y0, F 3 × Qk , F 3
g G × Gk + g Q , F 3 × Qk , F 3 + g Q , F 1 × Y0, F 1 × Qk , F 1
(Hipòtesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21 y 22)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les families 2 y 3

g G × Gk + g Q , F 2 × Qk , F 2 + g Q , F 3 × Y0, F 3 × Qk , F 3
g G × Gk + g Q , F 3 × Qk , F 3 + g Q , F 2 × Y0, F 2 × Qk , F 2
(Hipòtesis 0, 3, 4, 21, 22 y de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les families 1, 2 y 3

g G × Gk + g Q , F 1 × Qk , F 1 + g Q , F 2 × Y0, F 2 × Qk , F 2 + g Q , F 3 × Y0, F 3 × Qk , F 3
g G × Gk + g Q , F 2 × Qk , F 2 + g Q , F 1 × Y0, F 1 × Qk , F 1 + g Q , F 3 × Y0, F 3 × Qk , F 3
g G × Gk + g Q , F 3 × Qk , F 3 + g Q , F 1 × Y0, F 1 × Qk , F 1 + g Q , F 2 × Y0, F 2 × Qk , F 2
(Hipòtesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22 y de 11 a 20)
E.L.S. Estats Límits de Servei
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les families 1
Combinacions poc probables:
Combinacions freqüents:

G k + Qk
Gk + Y1 × Qk

Combinacions casi permanents: Gk + Y2 × Qk
(Hipòtesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10)
Càrrega permanent + sobrecàrrega de la familia 2
Combinacions poc probables:
Combinacions freqüents:

G k + Qk
Gk + Y1 × Qk

Combinacions casi permanents: Gk + Y2 × Qk
(Hipòtesis 0 y de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrrega de la familia 3
Combinacions poc probables:
Combinacions freqüents:

G k + Qk
Gk + Y1 × Qk

Combinacions casi permanents: Gk + Y2 × Qk
(Hipòtesis 0, 3, 4, 21 y 22)
Càrrega permanent + sobrecàrrega de les familíes 1 y 2
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Combinacions poc probables:

Gk + Qk , F 1 + Y0, F 2 × Qk , F 2
Gk + Qk , F 2 + Y0, F 1 × Qk , F 1
Gk + Y1, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 2 × Qk , F 2

Combinacions freqüents:

Gk + Y1, F 2 × Qk , F 2 + Y2, F 1 × Qk , F 1

Combinacions casi permanents: Gk + Y2, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 2 × Qk , F 2
(Hipòtesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les familíes 1 y 3
Combinacions poc probables:

Combinacions freqüencies:

Gk + Qk , F 1 + Y0, F 3 × Qk , F 3
Gk + Qk , F 3 + Y0, F 1 × Qk , F 1
Gk + Y1, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 3 × Qk , F 3
Gk + Y1, F 3 × Qk , F 3 + Y2, F 1 × Qk , F 1

Combinacions casi permanents: Gk + Y2, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 3 × Qk , F 3
(Hipòtesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21 y 22)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 2 y 3
Combinacions poc probables:

Gk + Qk , F 2 + Y0, F 3 × Qk , F 3
Gk + Qk , F 3 + Y0, F 2 × Qk , F 2
Gk + Y1, F 2 × Qk , F 2 + Y2, F 3 × Qk , F 3

Combinacions freqüents:

Gk + Y1, F 3 × Qk , F 3 + Y2, F 2 × Qk , F 2

Combinacions casi permanents: Gk + Y2, F 2 × Qk , F 2 + Y2, F 3 × Qk , F 3
(Hipòtesis 0, 3, 4, 21, 22 y de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1, 2 y 3

Gk + Qk , F 1 + Y0, F 2 × Qk , F 2 + Y0, F 3 × Qk , F 3
Combinacions poc probables:

Gk + Qk , F 2 + Y0, F 1 × Qk , F 1 + Y0, F 3 × Qk , F 3
Gk + Qk , F 3 + Y0, F 1 × Qk , F 1 + Y0, F 2 × Qk , F 2
Gk + Y1, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 2 × Qk , F 2 + Y2, F 3 × Qk , F 3

Combinacions freqüents:

Gk + Y1, F 2 × Qk , F 2 + Y2, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 3 × Qk , F 3
Gk + Y1, F 3 × Qk , F 3 + Y2, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 2 × Qk , F 2

Combinacions casi permanents: Gk + Y2, F 1 × Qk , F 1 + Y2, F 2 × Qk , F 2 + Y2, F 3 × Qk , F 3
(Hipòtesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22 y de 11 a 20)
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1.5.4 Combinacions de càrregues d’elements d’acer
Per les càrregues aplicades sobre barres d’acer, s’aplican els criteris de la norma DB-SE-A.
Les combinacions són les sigüents:
E.L.U. Accions Constants i una acció variable independent
Les accions constants (hipòtesis 0 y 21) poden anar afectades per el coeficient de
ponderació d’efecte desfavorable (1,33 en general) ó per un coeficient de valor 1,0. Per tant,
permutant els dos valors en les dues hipòtesis, s’obtenen quatre combinacions diferents per cada
una de les especificades a continuació. La resta de hipòtesis van afectades per el seu coeficient de
ponderació (1,50 en general).
E.L.U. Accions Constants i dos accions variables independents
Corresponen al que s’especifica a la norma DB-SE-A.
Les accions constants (hipòtesis 0 y 21) poden anar afectades per el seu coeficient de
ponderació d’efecte desfavorable (1,33 en general, 1,50 per defecte al programa) ó per un
coeficient de valor 1,0. Per tant, permutant els dos valors en les dues hipòtesis, s’obtenen quatre
combinacions diferents per cada una de les especificades a continuació. La resta de hipòtesis van
afectades per el seu coeficiente de ponderació (1,50 en general).
E.L.U. Accions Constants i tres accions variables independents
Corresponen al que s’especifica a la norma DB-SE-A.
Les accions constants (hipòtesis 0 y 21) poden ir afectades per el seu coeficient de
ponderació d’efecte desfavorable (1,33 en general, 1,50 per defecte al programa) ó per un
coeficient de valor 1,0. Per tant, permutant els dos valors en les dues hipòtesis, s’obtenen quatre
combinacions diferents per cada una de les especificades a continuació. La resta de hipòtesis van
afectades per el seu coeficiente de ponderació (1,50 en general).
E.L.U. Accions Constants, accions variables independents i accions accidentals y sísmiques
Corresponen al que s’especifica a la norma DB-SE-A.
El vent, si la situació Topogràfica de la construcció està exposada o molt exposada, es veu
afectat per un coeficient de valor 0,25. En caso contrari, no es tindrà en conta el vent.
Les càrregues de sisme i accidentals, són afectades per un coeficient unitat.
E.L.S. Estats Límits de Servei
Les combinacions són similars a les dels Estats Límit Últims, menys que totes les hipòtesis
són afectades per un coeficient unitat, no existeix CASO III (no intervenen les càrregues sísmiques
ni accidentals) i no existeixen coeficients d reducció (Cq = 1,0). Per les càrregues aplicades sobre
barres d’acer, s’apliquen els criteris de la norma DB-SE-A.
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1.6 MÈTODE DE CÀLCUL.
Les accions que es sol·liciten a cada un dels elements que composen l’estructura, estan
d’acord com ho dicta “Documento Básico Seguridad Estructura Acciones en la edificación DB-SEAE”, tant en ho que és referent a càrregues gravitatòries i d’ús, com en ho referent a accions
eòliques, empentes de terreny,...
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats d’acord amb
la vigent EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural”, considerant el període plàstic del diagrama
tensió-deformació, amb distribució parabólica-rectangular, seguint amb el mètode de càlcul de
ruptura.
Els elements d’estructura metàl.lica d’acer laminat s’han calculat segons la normativa
vigent DB-SE-A, “Documento Básico Seguridad Estructural Acero”, considerant el comportament
elàstic del material.
El càlcul de les sol·licitacions ha estat realitzat mitjançant el mètode matricial espaial de la
rigidesa, suposant una relació lineal entre esforços i deformacions en les barres i considerant els sis
graus de llibertat possibles de cada nus.
En base a aquest mètode s’ha plantejat i resol el sistema de equacions o matricial de rigidesa
de l’estructura, determinant els desplaçaments dels nusos per l’actuació del conjunt de les càrregues,
per posteriorment obtenir els esforços en els nusos en funció dels desplaçaments calculats.
En el cas que l´estructura es calculi sota els efectes de ls accions sísmiques definides per la
Norma NCSE-02 es realitza el càlcul de l’estructura mitjançant el mètode de “Anàlisi Modal
Espectral”, recomenat per la mateixa.
D’aquesta manera es poden obtenir les maneres i període de vibració propis de
l’estructura, dades que poden ser utilitzats per la combinació de l’estructura amb cargues
harmòniques i la possibilitat d’ “entrada en resonància” de la mateixa.
1.7 MODELITZACIÓ.
En termes generals l’edifici es modelitza amb un sistema tridimensional que admet en
combinació una modelització més exacta de les superficies continuas per el Mètode dels Elements
Finits.
En aquest aspecte és important indicar que tots els elements superficiales, en especial els
forjats i els murs resistents, estàn modelitzats amb aquest mètode.
Els murs resistents es modelitzen com elements finits tridimensional de quatre vèrtex. Els
altres tipus d’elements, ja siguin bigues, pilars, diagonals, forjats reticulars i lloses de forjat o
cimentació es modelitzen com elements lineals tipus barra amb secció transversal adaptada a la
realitat.
Una biga, un pilar o una diagonal està formada per dos nussos units mitjançant una
‘barra’; un forjat reticular o una llosa de forjat està constituït per una retícula de ‘nervis’ que, amb
les seves interseccions, formen un conjunt de ‘nussos’ i ‘barres’. De forma similar, un mur
resistent està format per un conjunt d’elements primets yuxtaposats definits per els seus nussos
o vèrtex.
Quan en una estructura es defineixen bigues, pilars, diagonals, forjats i murs resistents, el
mètode de càlcul d’esforzos consisteix en formar un sistema d’equacions lineals que relacionan
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els graus de llibertat que es desitjin, els desplaçaments i girs dels nussos i dels nodos, amb les
accions exteriors, les càrregues, i les condicions de cantó, soports i empotrament.
De forma matricial, es tracta de l’equació
[K] · {D} = {F}
on ‘[K]’ és la matriu de rigidessa de l’estructura, ‘{D}’ és el vector de desplaçaments i girs dels
nussos i nodos, i ‘{F}’ és el vector de forces exteriors.
Una vegada resolt el sistema d’equacions, i per tant, obtinguts els desplaçaments i girs dels
nussos i nodos de l’estructura, és possible obtenir els esforços (en el cas de les bigues, pilars,
diagonals i nervis dels forjats y lloses) i les tensions (en el cas dels murs resistents) de tota
l’estructura.
Per obtenir el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, s’actua d’igual manera que amb una estructura
formada exclusivament per nussos i barres: cada part de l’estructura (barra, troç de nervi o
element finit) poseeix una matriu de rigidessa elemental, [K]e, que després de transformarla al
sistema d’eixos generals de l’estructura, es pot sumar o ensamblar a la matriu general de
l’estructura. L’única diferència entre les barres i els elements finits és la dimensió i significat de
cada fila o columna les seves matrius de rigidessa elementals. Es pot deduir, per tant, que el
mètode matricial espacial de càlcul d’estructures de barres és un cas particular del mètode dels
elements finits, en el que l’element finit és una barra.
1.8 PRINCIPIS FONAMENTALS DEL CÀCUL MATRICIAL.
El càlcul dels esforzos es realitzat utilitzant com a mètode de càlculo, el mètode matricial
de la rigidessa. En aquest mètode, es calculen els desplaçaments i girs de tots els nussos de
l’estructura, (cada nus té sis graus de llibertat: els desplaçamients i girs sobre tres eixos generals
de l’espai, a menys que s’opti per la opció de indeformabilitat dels forjats horizontals en el seu plà
o la consideració de la dimensió del pilar en forjats reticulars i lloses), i en funció d’ ells s’obtenen
els esforços (axils, tallants, moments torsors i flectors) de cada secció.
Per la validesa del mètode, les estructures a calcular han de complir o s’ha de suposar el
compliment de les següents hipòtesis:
Es suposa que la geometria d’una estructura no canvia apreciablement
sota l’aplicació de les càrregues. Aquest principi es generalment vàlid,
Teoria de les petites
excepte els casos en els que la deformació es excessiva (ponts penjats, arcs
deformacions
esvelts,...)Implica a més a més, que es menyspreï els esforços produïts per
desplaçaments de les càrregues originals al desplaçar-se l’estructura.
Linealitat

Aquest principi suposa que la relació tensió-deformació, i per tant, la
relació càrrega-deflexió, es constant. Aquest es generalment vàlid en les
materials elàstics, però s’ha de garantir que el material no arribi al punt de
fluéncia en cap de les seves seccions.

Superposició

Aquest principi estableix que la seqüencia d’aplicació de les càrregues no
altera els resultats finals. Com consequencia d’aquest principi, es vàlit el ús
de les “forces equivalents en els nusos” calculades a partir de les càrregues
existents equivalents aplicades als nusos.

Equilibri

La condició d’equilibri estàtic estableix que la suma de totes les forces
externes que actuan sobre l’estructura, més les reaccions, serà igual a zero.
Així mateix, han d’estar en equilibri tots els nusos i totes les barres de
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l’estructura, per la qual cosa la suma de forces i moments interns i externs
en tots els nusos de l’estructura ha de ser igual a zero.
Compatibilitat

Aquest principi suposa que la deformació i conseqüentment el
desplaçament, de qualsevol punt de l’estructura es continu i té un sol
valor.

Condicions de contorn

Per poder calcular una estructura, s’ha de imposar una sèrie de condicions
de control, modelitzant el més aproximadament possible la realitat de
l’edificació. En aquest sentit, s’han definit restriccions absolutes (suports i
encastaments) o relatius al desplaçament i al gir en els tres eixos generals
de l’estructura, així com desplaçaments impostos (assentaments), segons
ho requereixi la modelització.

Unicitat de solucions

Per el conjunt donat de càrregues externes, tant la forma deformada de
l’estructura i les forces internes, així com les reaccions té un valor únic.

1.9 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS.
1.9.1 Formigó Armat.
Estructura de formigó armat: (HA-25/P/20/IIa) Fonamentació
Disseny

El disseny dels elements de fonamentació s’ha realizat d’acord amb la
norma EHE-08 “Instrucciones para el proyecto de hormigón en masa
o armado”, la norma DB-SE-AE, la norma DB-SE-C i la norma RC-97
“INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS”
Límit Elàstic: 500 N/mm2

Acer

Tipus d’ Acer: B 500 S
Control de l ‘Acer: NORMAL

Formigó
Ciment
Àrids
Additius

Resistència característica als 28 dies: 25 N/mm2
Resistència característica als 7 dies: 17.5 N/mm2
CEM I-42.5
Classe: rodat
Grandària màxima: 20 mm
No s’admetran sense autorització explicita de la Direcció Facultativa
Ciment: 372 kg/m3

Dosificació

Aigua: 190 L
Sorra: 620 kg/m3
Grava: 1239 kg/m3 (màxima relació A/C: 0,6)

Docilitat
Compactació

Consistència plástica
Assentament con d’Abrams: 3-5 cm
Per vibrat normal
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Control del formigó

Normal

Número de sèries de provetes Una sèrie
per assatgos
Número de provetes per sèrie Cinc unitats
Freqüència d’assatgos

Segons pla de control i qualitat

Tipus de provetes

Cilíndriques de 15 cm h=30cm
1 Uts. A 7 dies

Temps de ruptura

2 Uts. A 28 dies
2 Uts. A reserva

La modificació d’aquestes dades tindrà que ser aprovada expressament por la Direcció Facultativa.
L’empresa suminstradora haurà de presentar la dossificació previament a la seva posada en obra.
Estructura de formigó armat: (HA-25/P/20/I) Forjats
El disseny dels elements de fonamentació s’ha realizat d’acord amb la
norma EHE-08 “Instrucciones para el proyecto de hormigón en masa o
armado”, la norma DB-SE-AE, la norma DB-SE-C i la norma RC-97
“INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS”

Disseny

Límit Elàstic: 500 N/mm2
Acer

Tipus d’ Acer: B 500 S
Control de l ‘Acer: NORMAL
Resistència característica als 28 dies: 25 N/mm2

Formigó

Resistència característica als 7 dies: 17.5 N/mm2

Ciment

CEM I-42.5
Classe: rodat

Àrids

Grandària màxima: 20 mm

Additius

No s’admetran sense autorització explicita de la Direcció Facultativa
Ciment: 431 kg/m3
Aigua: 220 L

Dosificació

Sorra: 577 kg/m3
Grava: 1155 kg/m3 (màxima relació A/C: 0,6)
Consistència fluida

Docilitat

Assentament con d’Abrams: 10-15 cm

Compactació

Per vibrat normal

Control del formigó

Normal

Número

de

sèries

de Una sèrie
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provetes per assatgos
Número de provetes per Cinc unitats
sèrie
Freqüència d’assatgos

Segons pla de control i qualitat

Tipus de provetes

Cilíndriques de 15 cm h=30cm
1 Uts. A 7 dies

Temps de ruptura

2 Uts. A 28 dies
2 Uts. A reserva

La modificació d’aquestes dades tindrà que ser aprovada expressament por la Direcció Facultativa.
L’empresa suminstradora haurà de presentar la dossificació previament a la seva posada en obra.
Càlcul de l’armat
Criteris d’ armat
Els criteris considerats en el armat segueixen les especificacions de la Norma EHE-08:
“Instrucciones para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado”,
ajustant-se els valors de càlcul dels materials, els coeficients de majoració de càrregues, les
disposicions d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a dites
especificacions. El mètode de càlcul es anomenat per la Norma com el de “els estats límits”. S’han
efectuat les següents comprovacions.
COMPROBACIÓ
ESTATS LÍMITS
D’EQUILIBRI

DELS Es comprova que en tots els nusos es tenen que igualar les càrregues
ÚLTIMS aplicades amb els esforços de les barres.

Es comprova a trencament totes les seccions de formigó seguint el
mètode de càlcul en trencament, considerant el període plàstic del
diagrama tensió-deformació, amb distribució parabólica-rectangular
COMPROBACIÓ DEL ESTAT de les tensions; considerant els esforços sobre les barres produïdes
LÍMIT ÚLTIM DE ROTURA per les càrregues majorades, incloent els de tensió en bigues i el
pandeig en pilars. Es realitzarà així mateix la comprovació a
punxonament entre plaques i pilars.
Es comprova a pandeig els pilars sotmesos a les càrregues majorades,
considerant que el edifici té el comportament de l’estructura
COMPROBACIÓ DEL ESTAT
translacional o intraslacional definit en el llistat d’opcions.
ÚLTIM DE PANDEIG
Es comprova la deformació de les barres sotmeses a les càrregues
sense majorar introduïdes en les diferents hipòtesis. El valor de
l’inercia de la secció considerada es un valor entre mig entre el de la
COMPROBACIÓ DEL ESTAT secció sense fissurar i la secció fisurada (fórmula de Branson). Els
LÍMIT DE UTILITZACIÓ DE valors de les fletxes calculades corresponen a les fletxes actives,
DEFORMACIÓ
tenint en compte per la seva determinació el procés constructiu del
edifici.
COMPROBACIÓ DEL ESTAT

Es comprova la fissuració de les barres sotmeses a les càrregues
sense majorar introduïdes en les diferents hipòtesis. Donat que
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LÍMIT DE UTILITZACIÓ DE únicament aquelles càrregues que actuan freqüentment sobre
FISURACIÓ.
l’estructura son susceptibles de produir fissures, el càlcul del ample
màxim de fissuració queda afectat per un coeficient de minoració de
0.4 per aquelles càrregues definides en hipòtesis diferents de la
hipòtesis 0.
Consideracions respecte a l’armat de seccions
En el armat longitudinal de bigues i diagonals s’han disposat unes
armadures repartits en un màxim de dos files d’armat, estant separats
entre sí segons les especificacions de la Norma: 2 cm si el diàmetre de
la barra. Es menor de 20 mm i 1/10 del diàmetre si es major. No es
considerant grups de diàmetres agrupats. L’armat longitudinal de
muntatge es prolonga fins els pilars amb superfície igual al menys 1/3
de la màxima àrea d’acer en el va i, en les àrees on existeixi tracció, es
col·loca al menys la quantia mínima a tracció específica en la Norma.
Les quanties mínimes utilitzades són:
ACER
ARMADURA
LONGITUDINAL
MUNTATGE

DE

AE-400

AE-500

BIGUES

BIGUES

PILARS

PILARS

Quanties expressades en tant per mil del àrea de la secció de formigó
En el armat longitudinal de pilars s’han disposat unes armadures
repartides com a màxim en una fila d’armat, de igual diàmetre i amb
armadura simètrica en les quatre cares en el cas de seccions
rectangulars. S’han considerat una excentricitat mínima que es el valor
major de 20 mm o 1/20 de cantell de secció, en cadascun dels eixos
principals de la mateixa.

ARMADURA
LONGITUDINAL
REFORÇ

ARMADURA
TRANSVERSAL

DE

Quan la resposta de la secció de formigó i de l’armadura longitudinal
de muntatge no son suficients per poder resistir les sol·licitacions a les
quals esta sotmesa la barra o el àrea d’acer es menor que la quantia
mínima a tracció, s’han considerat les armadures de reforç necessàries.
D’acord amb les especificacions de la Norma, es redueixen les
longituds d’ancoratge dels reforços quan el àrea d’acer col·locada en
una secció es major que la precisada segons el càlcul.
En el armat transversal de bigues i diagonals s’han considerat el armat
mínim transversal com la suma de la resistència a tallant del formigó i
de la resistència del àrea de cèrcols d’acer, que compleixin les
condicions geomètriques mínimes de la Norma. Les separacions entre
estrebat varia en funció dels tallants calculats a lo llarg de les barres.
En el armat transversal de pilars s’ha considerat el armat mínim
transversal amb les mateixes condicions exposades per les bigues i
pilars. S’ha calculat una única separació entre cèrcols per tota la
longitud dels pilars.
Sempre es determina que els cèrcols formen un angle de 90º amb la
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directriu de les barres.
ARMADURA
LONGITUDINAL DE PELL

Aquelles seccions de cantell major de 30 cm han estat dotades d’armat
de pell corresponent.

1.9.2 Estructura metàl·lica.
Els elements d’estructura metàl·lica d’acer laminat s’han calculat segons la normativa vigent
DB-SE-A (Acer), considerant el comportament elàstic del material. Les accions que es sol·liciten a
cadascun dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb el que diu el DB-SE-AE
(Document bàsic-Seguretat estructural-Accions a l’edificació), tant en el que es refereix a càrregues
gravitatòries i permanents pròpies de l’estructura en concret.
Resistència de càlcul de l’acer:
Tipus d’acer

S 275JR

Límit Elàstic

2600 kp/cm2

Coeficient de minoració del material

1.00

Muntatge:
El constructor, en base a les indicacions del projecte, redactarà un programa de muntatge
segons prescriu la norma DB-SE-AE.
Comprovació de seccions d’acer.
Criteris de comprovació
S’han seguit els criteris indicats en CTE DB SE-A (“Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic,
Seguretat Estructural. Acer”) per realitzar la comprovació de l’estructura, en base al mètode dels
estats límits.
Tipus de seccions
Es defineixen les següents classes de seccions:
Classe

Tipus

Descripció

1

Plàstica

Permeten la formació de la ròtula plàstica amb la capacitat de
rotació suficient per la redistribució de moments.

2

Compacta

Permeten el desenvolupament del moment plàstic amb una
capacitat de rotació limitada.

3

Semicompacta
Elàstica

4

Esvelta

o

En la fibra més comprimida es pot assolir el límit elàstic de l’acer
però l’abonyegadura impedeix el desenvolupament del moment
plàstic.
Els elements total o parcialment comprimits de les seccions
esveltes s’abonyeguen abans d’assolir el límit elàstic en la fibra
més comprimida.
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Tingui en compte que una mateixa barra, pot ser de diferent classe en cada secció (en cada
punt) i per cada combinació de sol·licitacions.
En funció de la classe de les seccions, el tipus de càlcul és:
Classe de secció

Mètode per la determinació de Mètode per la determinació de la resistència
les sol·licitacions
de las seccions

1 Plàstica

Elàstic

Plàstic

2 Compacta

Elàstic

Plàstic

3 Semicompacta

Elàstic

Elàstic

4 Esvelta

Elàstic

Elàstic amb resistència reduïda

L’assignació de la classe de secció en cada cas, es realitza d’acord amb el que s’indica en el CTE
DB SE-A. En el cas de seccions de classe 4, el càlcul dels seus paràmetres resistents reduïts (secció
eficaç) es realitza assimilant la secció a un conjunt de rectangles eficaços, d’acord amb el que
s’estableix en el CTE DB SE-A.
Estat límit últim d’equilibri
Es comprova que en tots els nusos han d’igualar-se les càrregues aplicades amb els esforços de
les barres. No es realitza la comprovació general de bolcada de l’estructura.
Estabilitat lateral global i guerxament
El programa no realitza un càlcul en segon ordre. Les imperfeccions inicials no són tingudes en
compte de forma automàtica, encara que l’usuari pot introduir les accions equivalents en les barres
que siguin necessàries.
La consideració dels efectes del guerxament es realitza de la següent forma:
Si l’estructura és intraslacional (distorsió de pilars r £ 0,1), només s’ha de realitzar un anàlisi
elàstic i lineal en primer ordre i considerar el guerxament dels pilars com intraslacionals.
Si l’estructura és traslacional (distorsió de pilars r > 0,1), pot realitzar-se un anàlisi elàstic i lineal
considerant el guerxament com estructura traslacional, o bé, realitzar un anàlisi elàstic i lineal
considerant el guerxament com estructura intraslacional però havent multiplicat totes les accions
horitzontals sobre l’edifici pel coeficient d’amplificació 1 / (1 – r).
Es defineix par cada tipus de barra (bigues, pilars o diagonals) o cada barra individual y en cada
un dels seus eixos principals independentment, si es desitja realitzar la comprovació a guerxament, es
desitja considerar l’estructura traslacional, intraslacional o es desitja fixar manualment el seu factor
de longitud de guerxament (factor que al multiplicar-lo per la longitud de la barra s’obté la longitud
de guerxament).
Si es deshabilitza la comprovació de guerxament en un determinat pla de guerxament d’una
barra, no es realitza la comprovació especificada anteriorment en l’esmentat plànol. El factor
reductor de guerxament d’una barra, c, serà el menor dels factors de guerxament corresponents als
dos plànols principals de la barra. Si es fixa el factor de longitud de guerxament ‘ ’ d’una barra, es
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considerarà que per a aquesta barra l’estructura es traslacional quan sigui major o igual que 1,0, i
intraslacional en cas contrari. La formulació pel càlcul dels coeficients de pandeo és la recollida en el
CTE DB SE-A, i és la següent:
El càlcul del factor de guerxament en cadascun dels plans principals de les barres, en funció
dels factors d’encastament h1 (en la base del pilar) i h2 (en el seu cap) és (quan no és fixat per
l’usuari).
Estructures traslacionals:

b=

Lk
1 - 0,2 × (h1 + h 2 ) - 0,12 × h1 × h 2
=
L
1 - 0,8 × (h1 + h 2 ) + 0,60 × h1 × h 2

Estructures intraslacionals:

b=

Lk 1 + 0,145 × (h1 + h 2 ) - 0,265 × h1 × h 2
=
L 2 - 0,364 × (h1 + h 2 ) - 0,247 × h1 × h 2

on ' ' és el factor de guerxament, Lk la longitud de guerxament i L la longitud del pilar, o
distància entre els seus dos nusos extrems.
Per seccions constants i axial constant, l’esveltesa reduïda és

l =

A× fy
N cr

æp
N cr = çç
è Lk

2

ö
÷÷ ·E ·I
ø

El factor reductor de guerxament d’una barra, c, es calcula d’acord amb el CTE DB SE-A.
Estat límit últim de rotura
La comprovació a rotura de les barres sotmeses a l’acció de les càrregues majorades, es
desenvolupen de la següent forma:
Descomposició de la barra en seccions i càlcul en cadascuna d’elles dels valors de moments
flectors, tallants, axial de compressió i axial de tracció.
Càlcul de la tensió combinada en les següents seccions:
- Secció de màxima compressió
- Secció de màxima tracció
- Secció de màxim moment flector segons l’eix Yp
- Secció de màxim moment flector segons l’eix Zp
- Secció de major tensió tangencial combinada
- Secció de major tensió combinada, que pot coincidir amb alguna de les anteriors, encara que
no necessàriament.
barra.

Obtenció de les sis combinacions de sol·licitacions més desfavorables per altres seccions de la
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Resistència de las seccions
La capacitat resistent de les seccions depèn de la seva classe. Per seccions de classe 1 i 2 la
distribució de tensions s’escollirà atenent a criteris plàstics (en flexió s’assoleix el límit elàstic en totes
les fibres de la secció). Per les seccions de classe 3 la distribució seguirà un criteri elàstic (en flexió
s’assoleix el límit elàstic només en les fibres extremes de la secció) i per seccions de classe 4 aquest
mateix criteri s’establirà sobre la secció eficaç.
Resistència de les seccions de tracció. Es complirà, amb fyd = fy / gM0:
Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd
Resistència de les seccions de tall. En absència de torsió, es considera la resistència plàstica:
VEd £ Vc,Rd

Vc ,Rd = V pl ,Rd = AV ·

f yd
3

on AV és l’àrea resistent a tallant, que el programa pren de la base de dades de perfils, amb
fyd = fy / gM0.
Resistència de les seccions a compressió sense guerxament. Es complirà
Nc,Ed £ Nc,Rd
La resistència de la secció, serà, per seccions classe 1, 2 o 3 (amb fyd = fy / gM0):
Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd
Per seccions classe 4 (amb fyd = fy / gM1):
Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd
Resistència de les seccions de flexió. Es complirà
MEd £ Mc,Rd
La resistència plàstica de la secció bruta, per seccions de classe 1 o 2 (amb fyd = fy / gM0), serà
Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd
La resistència elàstica de la secció bruta, per seccions de classe 3 (amb fyd = fy / gM0), serà
Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd
La resistència elàstica de la secció eficaç, per seccions de classe 4 (amb fyd = fy / gM1) serà
Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd
Resistència de les seccions de torsió
Hauran de considerar-se les tensions tangencials degudes a la torsió uniforme, tt,Ed, així com
les tensions normals sw,Ed i tangencials tw,Ed degudes al bimoment i a l’esforç torsor de torsió de
guerxo.
En absència de tallant, es considera:
TEd £ Tc,Rd

Tc ,Rd = WT ·

f yd
3
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on WT és el mòdul resistent a torsió, que el programa pren de la base de dades de perfils, amb
fyd = fy / gM0.
Interacció d’esforços en seccions
Normalment, en una mateixa secció i combinació d’accions, es donen varies sol·licitacions
simultàniament. Aquest DB considera els següents casos:
Flexió composta sense tallant ni pandeo. Pot utilitzar-se, conservadorament:

M y ,Ed
M z ,Ed
N Ed
+
+
£1
N pl ,Rd M pl ,Rdy M pl ,Rdz
(seccions de classe 1 y 2)
M y ,Ed
M z ,Ed
N Ed
+
+
£1
N pl ,Rd M el ,Rdy M el ,Rdz
(seccions de classe 3)
M y ,Ed + N Ed ·eNy M z ,Ed + N Ed ·eNz
N Ed
+
+
£1
N u ,Rd
M 0,Rdy
M 0,Rdz
(seccions de classe 4)
fyd = fy / gM0
Flexió i tallant. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, es comprovarà que:
MEd £ MV,Rd

æ
r ·AV2 ö
÷· f yd >/ M 0,Rd
M V ,Rd = ççW pl 4·t w ÷ø
è
per seccions I o H amb flexió i tallant en el plànol de

l’ànima

M V ,Rd = W pl ·(1 - r )· f yd >/ M 0,Rd
per la resta de casos
æ V
ö
r = çç 2· Ed - 1÷÷
è V pl ,Rd
ø

2

n Flexió,

axial i tallant sense pandeo. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, només s’ha de considerar el cas
‘Flexió composta sense tallant ni guerxament’. En el cas contrari, s’utilitzarà també aquest
cas, però l’àrea de tallant es multiplicarà per (1 – r), prenent p del cas anterior.

n Tallant

i torsió. En la resistència a tallant s’usarà la resistència plàstica a tallant reduïda
per la resistència de tensions tangencials de torsió uniforme:

Vc,Rd £ Vpl,T,Rd
En seccions buides tancades:

æ
ö
t
V pl ,T ,Rd = ç1 - t ,Ed ÷·V pl ,Rd
ç
f yd 3 ÷ø
è
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Resistència de les barres
Compressió i guerxament. Es complirà que
Nc,Rd £ Npl,Rd
Nc,Rd £ Nb,Rd
La resistència a guerxament per flexió en compressió centrada pot calcular-se amb:
Nb,Rd = c·A·fyd
fyd = fy / gM1
Compressió i flexió amb guerxament
L’expressió aquí reproduïdes corresponen al criteri d’eixos del CTE DB SE-A, de la qual la seva
correspondència amb els eixos principals de Tricalc és:
Eix

DB

Tricalc

Longitudinal de la barra

X

Xp

Paral·lel a les ales

Y

Zp

Paral·lel a l’ànima

Z

Yp

Per tota peça es comprovarà:

cm , y × M y ,Ed + eN , y ·N Ed
c ·M
+ eN , z ·N Ed
N Ed
+ ky·
+ a z ·k z × m , z z ,Ed
£1
*
c y × A × f yd
c LT ·W y × f yd
Wz × f yd
A més, si no hi ha guerxament per torsió (seccions tancades):

cm , y × M y ,Ed + eN , y ·N Ed
c ·M
+ eN , z ·N Ed
N Ed
+ a y ·k y ·
+ k z × m , z z ,Ed
£1
*
c z × A × f yd
W y × f yd
Wz × f yd
A més, si hi ha guerxament per torsió (seccions obertes):

M y ,Ed + eN , y ·N Ed
c ·M
+ eN , z ·N Ed
N Ed
+ k yLT ·
+ k z × m , z z ,Ed
£1
*
c z × A × f yd
c LT ·W y × f yd
Wz × f yd
Veure l’apartat 6.3.4.2 de CTE DB SE-A per a més informació.
Estat límit de servei de deformació
D’acord amb el CTE DB SE, es comprova la màxima deformació vertical (fletxa) de bigues i
diagonals referent a:
Fletxa produïda per les sobrecàrregues amb les combinacions característiques.
Fletxa produïda per tota la càrrega amb les combinacions quasi permanents.
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Estat límit últim d’abonyegament de l’ànima
Es realitza la comprovació d’abonyegament de l’ànima per contacte d’acord amb l’article
6.3.3.3 de la norma CTE DB SE-A, considerant la peça de l’ànima plena.
El programa indica, en cas de ser necessari, la distància i espessor dels rigiditzadors
transversals a disposar per així complir aquesta comprovació.
Estat límit últim de guerxament lateral de bigues
Aquesta comprovació és opcional en Tricalc i només es realitza en bigues i diagonals.
Es comprovarà que MEd £ Mb,Rd. En el cas de barres traccionades i flectades, el moment MEd
podrà substituir-se per Mef,Ed per aquesta comprovació d’acord amb l’expressió:
Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ]
El moment resistent de guerxament lateral serà:
Mb,Rd = cLT·Wz·fy / gM1
on Wz és el mòdul resistent de la secció, segons la seva classe i cLT el factor reductor per
guerxament lateral. El programa calcula i indica el coeficient de seguretat a guerxament
lateral (MEd / Mb,Rd).
Cas particular de les seccions d’inèrcia variable: carteles
Estat límit de trencament
Per l’estat límit de trencament, es parteix de les sol·licitacions existents en cada secció, que
van ser calculades suposant que cada cartela secundària es de secció constant de valor la de la secció
en el seu punt mig. A partir d’aquests esforços, es realitzen les comprovacions indicades
anteriorment utilitzant les característiques geomètriques del perfil real en cada secció d’estudi (es a
dir, considerant-la com una secció d’inèrcia variable).
Estat límit de guerxament
Pel càlcul de la longitud de guerxament, l’esveltesa i el coeficient reductor de guerxament c,
es considera la cartela primària com una barra única amb una secció equivalent d’acord amb l’article
‘6.3.2.3 Barres de secció variable’ de la norma CTE DB SE-A. En la funció de retocat de resultats de
guerxament s’utilitzaran també aquests criteris pel càlcul de la longitud, factor de pandeo ,
esveltesa i coeficient reductor de guerxament c.
Estat límit de deformació
Pel càlcul de l’estat límit de deformació, s’estudia cada cartela secundària per separat i
considerant-la de secció constant.
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Perfils Conformats
Es realitzen les comprovacions generals establertes en CTE DB SE-A, considerant-les sempre de
classe 3 o 4. A més, es contemplen algunes de les consideracions especials per xapes conformades
establertes en la Part 4 de la norma NBE-EA-95.
1.9.3 Murs de fàbrica ceràmica.
Càlcul i comprovació de murs resistents de fàbrica
Àmbit d’aplicació
Es realitza la comprovació dels murs resistents de maó existents a l’estructura segons la norma
UNE-ENV 1996-1-1 "EUROCODI 6: Projectes d’estructures de fàbrica. Part 1-1: Regles generals per
edificis. Regles per fàbrica i fàbrica armada", publicat el 1995, o el CTE DB SE-F "Codi Tècnic de
l’Edificació, Document Bàsic, Seguretat Estructural, Estructures de Fàbrica”, publicat en 2006 i que és
una transcripció quasi literal de l’esmentat Eurocodi.
En endavant, es referirà a aquells documents per "EC-6" i "CTE SE-F" respectivament.
Des de el punt de vista de la funció estructural, aquests murs transmeten les càrregues
gravitatòries a la fonamentació i proporcionen rigidesa a l’edifici front a les càrregues horitzontals
(vent i sisme fundamentalment), especialment en el seu propi pla.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació els murs caputxins (murs composats per dos murs d’una
fulla paral·lels enllaçats per claus), i els murs doblats (murs compost per dues fulles paral·leles del
mateix o diferent material amb una junta continua disposada entre elles a l’interior del mur). Els
murs de tancament al revestir exteriorment l’estructura no contribuint a la seva resistència, no han
d’introduir-se en el model, igual que els envans.
Els murs de maó poden contar amb l’armadura horitzontal prefabricada en els seus junts
horitzontals (armadures de junt horitzontal).
Propietats de murs de fàbrica
Les propietats mecàniques dels murs de fàbrica són calculades d’acord amb l’especificat
per EC-6 o CTE SE-F.
Pel càlcul de les característiques del mur, s’utilitzen les següents dades de partida:
Categoria de les peces Categoria II.
fb,v; fb,h

Resistència característica de les peces a compressió vertical
(perpendicular a les juntes horitzontals) i horitzontal (paral·lel
als junts horitzontals).

Tipus de morter

El tipus de morter pot ser Ordinari

Designació del morter El morter es designa amb la lletra M seguida de la seva
resistència característica a compressió, fm, en MPa. La sèrie
utilitzada pel programa és; M7,5;
Llagues plenes o a os

Les juntes verticals (llagues) seran plenes amb morter
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Amb aquestes dates, es calcula els valors de defecte de les següents magnituds, d’acord
amb l’establert a EC-6 i CTE SE-F:
Resistència a compressió de la fàbrica
La resistència característica a compressió vertical i horitzontal de la fàbrica (fk,v; fk,h) s’obté
amb les següents expressions:
Per morter ordinari, prenent fm no major de 20 MPa ni major de 2·fb (apartat 3.6.2.2 de EC6 i epígraf C (1) del CTE SE-F):
fk = K·fb0,65·fm0,25 MPa
essent
K = 0,60

per peces del grup 1 (massisses);

K = 0,55

per peces del grup 2a (perforades);

K = 0,50

per peces del grup 2b (alleugerades) i per blocs de Termoargila;

K = 0,40

per peces del grup 3 (buides).

Per morter fi, vàlid per fm no menor de 5 MPa, prenent fb no major de 50 MPa en EC-6 i de
5 MPa en CTE SE-F i fm no major de 20 MPa ni major de 2·fb (apartat 3.6.2.3 de EC-6 i epígraf C (2)
del CTE SE-F):
fk = K·fb0,65·fm0,25 MPa
essent
K = 0,70

per peces del grup 1 (massisses);

K = 0,60

per peces del grup 2a (perforades);

K = 0,50

per peces del grup 2b (alleugerades) i per blocs de Termoargila;

Per morter lleuger, prenent fb no major de 15 MPa (apartat 3.6.2.4 de EC-6 i epígraf C (3)
de CTE SE-F):
fk = 0,70·fb0,65 MPa (EC-6)
fk = 0,70·fb0,85 MPa (CTE SE-F)
Per morter molt lleuger, prenent fb no major de 15 MPa (apartat 3.6.2.4 de EC-6 i epígraf C
(3) de CTE SE-F):
fk = 0,55·fb0,65 MPa (EC-6)
fk = 0,55·fb0,85 MPa (CTE SE-F)
D’acord amb l’apartat 3.6.2.1 de EC-6, el valor de fk a la direcció paral·lela als junts
horitzontals (fk,h) corresponent a peces del grup 2a, 2b i 3 serà la meitat del calculat amb les
expressions anteriors. Aquesta prescripció no es contempla en el CTE SE-F.
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Resistència a tallant de la fàbrica
La resistència característica a tallant de la fàbrica (fvk) s’obté amb la expressió (3.4) del EC-6
o les expressions 4.1, 4.2 i 4.3 del CTE SE-F. Depèn, entre altres coses, de la tensió de compressió
existent, pel que no es pot donar un valor "a priori" d’un determinat mur. Aquesta resistència no
podrà superar, en cap cas, un determinat valor màxim (fvk,máx). També es pot especificar la
resistència a tall pur, fvko (resistència a tallant amb tensió de compressió nula).
Els dos valors (fvk,máx i fvko), es calculen d’acord amb la següent taula (extret de la taula 3.5
de EC-6, equivalent a la taula 4.5 del CTE SE-F):
Peces

Peces del grup 1 (massisses)

Peces del grup 2a (perforades)

Peces del grup 2b (alleugerades)
Peces de Termoargila

Peces del grup 3 (buides)

Resistència del morter (MPa)

fvko (MPa)

fvk,máx
(MPa)

10 a 20

0,30

1,7

2,5 a 9

0,20

1,5

1a2

0,10

1,2

10 a 20

0,30

1,4

2,5 a 9

0,20

1,2

1a2

0,10

1,0

10 a 20

0,20

1,4

2,5 a 9

0,15

1,2

1a2

0,10

1,0

10 a 20

0,30

---

2,5 a 9

0,20

---

1a2

0,10

---

A més, fvk,máx no serà major de fk,v ni de fk,h. En cas de morter lleuger o molt lleuger, els
valors de fvk,máx i fvko s’obtenen de la taula anterior considerant que fm = 5 MPa.
En cas d’existir risc de sisme elevat (a Espanya implica que l’acceleració sísmica de càlcul
superi els 0,16·g) els valors obtinguts de fvk,máx i fvko es multipliquen per 0,70.
En el cas de fàbriques amb llagues a os, el valor de fvk,máx de la taula es multiplica per 0,70.
Resistència a flexió de la fàbrica
La resistència característica a flexió en l’eix X del mur, fxk1 (és a dir, la corresponent al
moment Mx, amb plànol de trencament paral·lel a les llences) i la resistència característica a flexió
en l’eix I del mur, fxk2 (corresponent al moment My, amb plano de trencament perpendicular a les
llences) no venen especificats en EC-6 (però sí en CTE SE-F), indicant-se tan sols que s’obtindran
mitjançant assajos.
S’utilitzen els valors de la taula 4.6 del CTE SE-F:
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Morters ordinaris

Morters de

Morters

fm < 5 MPa

fm ³ 5 MPa

junta prima

lleugers

fxk1

fxk2

fxk1

fxk2

fxk1

fxk2

fxk1

fxk2

Ceràmica

0,10

0,20

0,10

0,40

0,15

0,15

0,10

0,10

Sílico-calcari

0,05

0,20

0,10

0,40

0,20

0,30

---

---

Formigó ordinari

0,05

0,20

0,10

0,40

0,20

0,30

---

---

Formigó cel·lular d’autoclau

0,05

0,40

0,10

0,40

0,15

0,20

0,10

0,15

Pedra artificial

0,05

0,40

0,10

0,40

---

---

---

---

Pedra natural

0,05

0,20

0,10

0,40

0,15

0,15

---

---

Tipus de peça

Mòdul d’elasticitat longitudinal (Young) i coeficient de Poisson
Per defecte, i d’acord amb EC-6 I CTE SE-F, el mòdul de Young es pren com 1000·fk,v. El
coeficient de Poisson per defecte per murs de fàbrica és 0,25.
Materials
El formigó de farciment a utilitzar en la fàbrica (per exemple en llindars de murs de bloc de
formigó i de Termoargila) s’especifica d’acord a la normativa de formigó EHE, encara que (només
en EC-6) permetent resistències característiques entre 12 i 50 MPa. També és possible, utilitzar la
denominació de EC-2 "Cx/y", on "x" és la resistència característica a compressió en proveta
prismàtica i "y" aquella resistència en proveta cilíndrica.
La resistència característica a tallant del formigó, fcvk, es pren de la taula 3.4 de EC-6
(equivalent a la taula 4.2 del CTE SE-F, encara que allí, d’acord amb EHE, fck no serà inferior a 20
MPa):
Classe de formigó

C12/15

C16/20

C20/25

³C25/30

fck (MPa)

12

16

20

25

fcvk (MPa)

0,27

0,33

0,39

0,45

L’acer d’armar per les armadures dels dintells, s’especifica d’acord amb la normativa de
formigó EHE. Les armadures de juntes horitzontals i costelles, per altre banda, responen a les
possibilitats de EC-6 i CTE SE-F; és a dir, formades per barres o pletines llises o corrugades i amb
els següents tipus d’acer o proteccions davant la corrosió:
n Acer

al carboni (és a dir, sense protecció).

n Acer

inoxidable.

n Acer

galvanitzat.

n Acer

amb recobriment epoxi.
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L’acer laminat dels dintells metàl·lics, s’especifica d’acord
seleccionada (CTE SE-A o EC-3).

amb la normativa d’acer

Coeficients parcials de seguretat dels materials
El coeficient parcial de seguretat de la fàbrica i de càlcul de les longituds d’ancoratge, gM, es
calcula d’acord a la taula 2.3 de EC-6 o la taula 4.8 de CTE SE-F:
Categoria d’execució de la fàbrica

gM
Categoria de fabricació de les peces

A

B

C

I

1,7

2,2

2,7

II

2,0

2,5

3,0

1,7

2,2

---

gM per anclatge

On la categoria d’execució A requereix un control intens de l’obra, i la categoria de
fabricació I requereix un control intens a la fabricació de les peces (per exemple, les peces amb
segell de qualitat AENOR).
Càlcul de la fàbrica no armada
Compressió vertical i guerxament
La comprovació d’un mur de fàbrica no armada a compressió vertical amb guerxament
consisteix a verificar que l’axial de compressió sol·licitant de càlcul (NSd) és no major del resistent
(NRd). En aquest últim es contemplen implícitament les excentricitats (de primer ordre, accidental
i inclòs de guerxament) segons la expressió (4.5) de EC-6 (equivalent a la 5.5 del CTE SE-F):
NRd = Fi,m·t·fk,v / gM
on
Fi,m

és el factor reductor per efecte de l’esveltesa i l’excentricitat de
càrrega, que es calcula de forma diferent a la base o coronació del
mur (Fi) que en el quint central de la seva alçada (Fm).

t

és l’espessor del mur

Factor reductor per esveltesa i excentricitat
El factor reductor per esveltesa i excentricitat a la base i la coronació del mur s’obtenen
d’acord amb les expressions (4.7) i (4.8) de EC-6 (5.7 a 5.9 del CTE SE-F):
Fi = 1 – 2·ei / t
ei = |Mi / Ni| + ea ³ emín
essent
|Mi / Ni|

l’excentricitat elàstica de primer ordre: valor absolut del moment de
càlcul existent a la base o cim del mur dividit per l’axial de
compressió corresponent. Aquests moment, resultat del càlcul
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d’esforços de l’estructura, ja inclou els efectes de les càrregues
horitzontals (vent, sisme i impuls del terreny, fonamentalment) així
com els que provenen de l’excentricitat i encastament de la càrrega
dels forjats suportats en el mur.
ea

és l’excentricitat accidental, d’acord amb la taula:
Categoria d’execució

ea

A

hef / 500

B

hef / 450

C

emín

tram entre forjats

20 mm

tram lliure per dalt

50 mm

és la mínima excentricitat a contemplar, de valor el màxim entre el
que està especificat en EC-6 i CTE SE-F (0,05·t) i l’excentricitat mínima
fixada per l’usuari a cada mur (que apareixen reflectides en el llistat
de "Informe Murs de Peces”).

El factor reductor per esveltesa i excentricitat en el quint central del mur s’obté d’acord
amb l’annex A de EC-6 (o l’annex D del CTE SE-F):

F m = A1 ·e

-

u2
2

e
A1 = 1 - 2· mk
t

u=

l=

l - 0,063
e
0,73 - 1,17· mk
t
hef
t ef

f k ,v
E

emk = em =

Mm
+ ea ³ emín
Nm

essent
|Mm / Nm|

l’excentricitat elàstica de primer ordre en el quint central del mur:
valor absolut del moment de càlcul existent en aquella part del mur
dividit per l’axial de compressió corresponent. Aquest moment,
resultat del càlcul d’esforços de l’estructura, ja inclou els efectes de
les càrregues horitzontals (vent, sisme i impulsos del terreny,
fonamentalment) així com els que provenen de l’excentricitat i
encastament de la càrrega dels forjats suportats en el mur.
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ea

és l’excentricitat accidental (veure el cas de base i cim del mur).

emín

és la mínima excentricitat a contemplar, de valor el màxim entre
l’especificat a EC-6 i CTE SE-F (0,05·t) i l’excentricitat mínima fixada.

Excentricitat de càrrega de forjats
A les vores dels forjats unidireccionals es defineixen, de forma opcional. El suport "teòric"
del forjat es produeix a ¼ de la longitud d’entrega fixada, provocant un moment d’excentricitat
producte de la càrrega transmesa pel forjat i la distància entre el punt de suport i el pla mitja del
mur. Aquests moment apareix com a càrrega de moment en barra al cèrcol de vora del forjat
situat sobre el mur.
Aquesta excentricitat ha de considerar-se en els forjats suportats a la coronació del mur (on
existeix un suport real del forjat sobre la fàbrica). També pot fer servir en forjats suportats a
alçades intermitjes dels murs quan el detall constructiu no garanteixi que tota la secció del mur
superior treballi.
Empotrament mur – forjats
Els moments d’encastament de les biguetes dels forjats unidireccionals a les trobades amb
els murs resistents .
Pel seu càlcul, s’utilitza l’expressió (C.1) de l’annex C de EC-6 (equivalent a l’expressió 5.1
del CTE SE-F), basada en un repartiment a una volta pel mètode de Cross:

4·Ei ·I i
é q ·l 2 q ·l 2 ù
l
Mi = 4 i
·ê 3 3 - 4 4 ú, "i = 1,2
4·E j ·I j ë 12
12 û
å
lj
j =1

Si alguna de las barres indicades a la figura no existeix, no es considera a l’expressió
anterior. La suma dels moments M1 i M2 apareix com a càrrega de moment en barra a la biga o
cèrcol de vora del forjat situat sobre el mur.
Pel càlcul de la rigidesa del mur, el valor del mòdul de Young (E) es multiplica pel factor de
rigidesa a flexió definit en el mur.
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Donat que en el moment de calcular aquests moments no es coneix el nivell de tensions de
compressió als que estan sotmesos els murs, no és possible aplicar les reduccions d’aquests
moments contemplades en els paràgrafs (2) a (4) del mencionat annex C del EC-6 (paràgrafs (4) i
(8) del apartat 5.2.1 del CTE SE-F). En tot cas, és possible (i recomanable) no utilitzar aquests
moment d’encastament en els forjats suportats a la coronació del mur.
Excentricitat deguda al creixement dels murs
Degut al creixement dels murs i al seu diferent gruix, es produeix un canvi de posició del
plànol mig d’un mur amb respecte al del mur superior, les tensions verticals del mur superior
produiran un augment dels moments existents en el mur inferior. Aquest efecte no es tingut en
consideració a la fase de càlcul d’esforços (els murs es calculen sempre respecte del seu plànol
de definició).
Alçada, espessor efectiu i esveltesa d’un mur
L’alçada efectiva d’un mur, hef, és una fracció de la seva alçada total (en el CTE SE-F
s’anomena alçada de càlcul, hd). En una primera fase, cada mur s’ha dividit en diverses alçades
pels forjats unidireccionals. L’alçada efectiva de cada un d’aquests trams es calcula en funció de
les opcions d’inestabilitat / guerxament fixades a les opcions de càlcul:
n Si

no es considera guerxament, s’entén que l’alçada efectiva del mur és zero.

n Si

es fixa el factor de longitud de guerxament ("alfa"), l’alçada efectiva és igual a
l’alçada del tram multiplicada per l’esmentat factor.

n Si

s’indica que el guerxament s’ha de comprovar com a intraslacional o traslacional,
l’alçada eficaç es calcula conforme a l’especificat en el EC-6 (que no distingeixi entre
estructures traslacionals i intraslacionals).

L'expressió general pel càlcul de l’alçada eficaç definit en EC-6 (i CTE SE-F) és hef = rn on n
és el número de costats del mur que es consideren arriostrats (entre 2 i 4). A cada mur és possible
indicar si les vores laterals estan o no arriostrades.
Per murs arriostrats només a la base i coronació per forjats o lloses es considera
n r2

= 1,00 si l’excentricitat de la càrrega a la coronació del mur és major de 0,25·t

n r2

= 0,75 a la resta de casos

Per murs arriostrats a la base, la coronació i un costat lateral (L és la longitud horitzontal
del mur):
n Si

L ³ 15·t, com en el cas anterior

n Si

L < 15·t y h £ 3,5·L

r3 =

n Si

1
æ r ·h ö
1+ ç 2 ÷
è 3·L ø

2

·r 2 > 0,3

L < 15·t y h > 3,5·L

r3 =

1,5·L
h
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Per murs arriostrats en els quatre costats:
n Si

L ³ 30·t, com arriostrat només a la base i la coronació

n Si

L < 30·t i h £ L en EC-6; o si L < 30·t y h £ 1,15·L en CTE SE-F

r4 =

n Si

1
æ r ·h ö
1+ ç 2 ÷
è L ø

2

·r 2 > 0,3

L < 30·t y h > L en EC-6; o si L < 30·t y h > 1,15·L en CTE SE-F

r4 =

0,5·L
h

El gruix efectiu del mur, tef, es pren igual al seu gruix nominal.
L’esveltesa d’un mur, hef / tef, no serà major de 27. Si ho és, al mur se li assignarà un error
d’esveltesa excessiva.
La longitud, alçada, alçada efectiva i esveltesa màxima de cada mur apareixen reflectides
en el llistat d’Informe Murs de Peces.
Axial més flexió
Quan la compressió no es vertical, s’ha comprovat:
e = |MSd / NSd| < 0,5·t
|NSd| £ NRd = (1 – 2·e/t )·t·fk / gM
Quan l’axial és nul o de tracció; o be l’anterior comprovació falla, s’utilitzen les expressions
(4.26) i (4.27) de EC-6 generalitzades:

M Sd
Z
M Sd
Z

-

N Sd
f
£ k
A
gM

+

N Sd
f
£ tk
A
gM

on
MSd

és el moment sol·licitant de càlcul per unitat d’amplada de mur

NSd

és l’axial sol·licitant de càlcul, considerant-lo positiu si és de tracció

Z

és el mòdul resistent de la fàbrica: Z = t2 / 6 (per unitat d’amplada de
mur)

A

és l’àrea de la secció: A = t (per unitat d’amplada de mur)

fk

és la resistència característica a compressió de la fàbrica a la direcció
considerada.

ftk

és la resistència característica a tracció de la fàbrica a la direcció
considerada. Si l’excentricitat de l’axial supera 0,4·t, es pren ftk = fxk1 ó

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

fxk2, el que correspongui. Si l’excentricitat és menor, es pren ftx com el
menor entre 0,1·fk i fvko.
Tallant
La comprovació a tallant és la basada en les expressions (4.22) i (4.23) de EC-6:
VSd £ VRd = fvk · A / gM
Per avaluar VSd es tenen en conte dues direccions del tallant: una horitzontal formada pel tallant
de tensió plana (provocat per les tensions txy) i el tallant de flexió vertical; altre vertical formada
pel tallant de tensió plana i el tallant de flexió horitzontal.
En EC-6:
n Per

avaluar la tensió resistent a tallant, fvk, s’utilitza l’expressió (3.4) de EC-6, és a dir, la
menor entre:

fvk = fvko + 0,4·sd
fvk = 0,065·fb
fvk = fvk,máx
n En

el cas de murs amb juntes verticals sense morter (llagues a os), per avaluar la tensió
resistent a tallant, fvk, s’utilitza l’expressió (3.5) de EC-6, és a dir, la menor entre:

fvk = 0,5·fvko + 0,4·sd
fvk = 0,045·fb
fvk = 0,7·fvk,máx
(Nota: A la darrera expressió el valor de fvk,máx es suposa que ja ve multiplicat per 0,70,
per lo que la comprovació que fa el programa és ‘fvk = fvk,máx’).
En els dos casos, fvk mai serà menor de fvko. sd és la tensió de càlcul a compressió perpendicular al
tallant considerat. Si en el mur està definida una banda antihumitat a la seva zona interior,
aquesta resistència es redueix multiplicant-la pel factor definit per l’usuari en el mur.
En el cas del CTE SE-F, les expressions anteriors es substitueixen per:
n Per

avaluar la tensió resistent a contacte, fvk, s’utilitza l’expressió (4.1) del CTE SE-F, és
a dir, la menor entre:

fvk = fvko + 0,36·sd
fvk = 0,065·fb
fvk = fvk,máx
n En

el cas de murs amb juntes verticals sense morter (llagues a os), per avaluar la tensió
resistent a tallant, fvk, s’utilitza l’expressió (4.2) del CTE SE-F, és a dir, la menor entre:

fvk = fvko + 0,45·sd
fvk = 0,045·fb
fvk = 0,7·fvk,máx
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Regates i Rebaixos
No es permeten regates horitzontals (o inclinades). Del mateix mode, no es permeten frecs
verticals (o inclinades.D’acord amb la taula 5.3 de EC-6, no serà necessari considerar l’existència
de regates o rebaixos verticals a la fàbrica si es compleix:
Regates
Espessor del
Profunditat
mur (mm)
màxima (mm)

Rebaixos
Amplada màxima Amplada màxima espessor residual mínim
(mm)
(mm)
(mm)

£ 115

30

100

300

70

116 – 175

30

125

300

90

176 – 225

30

150

300

140

226 – 300

30

175

300

175

> 300

30

200

300

215

Nota: si el gruix del mur és major o igual que 225 mm i la regata no es perllonga més enllà
d’1/3 de l’alçada de la planta, aquesta pot tenir una profunditat de fins 80 mm i una amplada de
fins 120 mm.
D’acord amb la taula 5.4 de EC-6, no serà necessari considerar l’existència de regates
horitzontals o inclinades a la fàbria si es compleix:
Gruix del mur (mm)

Profunditat màxima (mm)
Longitud il·limitada

Longitud £ 1,25 m

£ 115

0

0

116 – 175

0

15

176 – 225

10

20

226 – 300

15

25

> 300

20

30

Si la regata o rebaix posseeixen una profunditat tal que el gruix residual del mur és menor o
igual que 5 cm, es considera que l’esmentada profunditat és excessiva.
El CTE SE-F és més estricte que EC-6, donat que s’apliquen les limitacions imposades a les
regates i també als rebaixos.
En el cas de Norma Espanyola, la profunditat de les regates tampoc podrà superar 1/5 del
gruix del mur, ni podran deixar un gruix residual de mur menor de 12 cm (ó 14 cm si l’acceleració
sísmica de càlcul supera 0,12·g); tot això d’acord amb els articles 4.4.1 i 4.4.2 de la norma sisme
resistent NCSE-02.
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1.10 FONAMENTACIÓ.
Estudi geotécnic
Segons estudi geotecnic amb numer G13116.2006 realitzat per l'empresa Tecsol del
terreny amb data de gener de 2007 a la parcel.la podem diferenciar:
Unitat formada per argiles i llims en percentatge variable lleugerament humits de coloració
marró-verdosa amb tonalitats grises a la zona coberta per l’S-1 i l’S-2 i de coloració marróvermellosa al sector de l’S-3. S’han detectat indicis de sorres, graves disperses de caràcter no
significatiu, nivells endurits carbonatats i nòduls de calitx aïllats. Material amb certa plasticitat, de
consistència tova i compacitat dèbil a la zona d’S-3 i P-4 i de consistència i compacitat mitges per
a la resta de la parcel·la.
Per sota el tram superficial vegetal a partir d’entre -0.70 i -1.10 mts. o aflorant directament
en superfície. Detectat com a mínim de 6.60 mts., esperable d’ordre decamètric.
Resistència entre 37 i 834 Kg/cm2, valor representatiu: 45 kg/cm2, cohesió 1.5-2.0 kg/cm2
(no drenat), angle de fregament intern 12-17°, classificació USCS: CL.
S’ha detectat la presència del nivell freàtic a una cota de -3.30 mts. a l’S-1 i a -3.40 mts. a
l’S-3. La tensió admissible pel terreny queda limitada pels valors i les dades recollides a la zona on
s’han efectuat l’S-3 i el P-4 que caracteritzen la consistència del mateix com a tova i Núlma:
compactació com a dèbil. Unitat considerada apta com a ferm de fonamentació.
A partir dels treballs realitzats, resultats obtinguts, avantprojecte constructiu i sempre
deixant que la Direcció Tècnica del Projecte constructiu ho consideri oportú, considerem com a
nivell geotècnicament favorable com a suport de les estructures de fonamentació:
A: Argiles llimoses
Superficial: Sabates aïllades o corregudes. Llosa.
En el cas de sabates aïllades a 3.00m de fondària la pressió vertical de servei és de 0,51
kg/cm2. En el cas de sabates continues a 3.00m de fondària la pressió vertical de servei és de 0,50
kg/cm2.
Amb les càrregues i solucions de cementació proposades, tenint en compte la distribució de
càrregues en profunditat, els seients totals teòrics s'haurien de mantenir dins dels límits
generalment acceptats per la construcció (2.54 cm per a sabates i pous, 5.0 cm per a lloses
continues).
VEURE INFORME GEOTECNIC
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1. DESCRIPCIÓ GENER AL DE LES INSTAL· L ACIO NS
L'objecte d'aquest document és la descripció de les instal·lacions del projecte bàsic i d’execució d’un edifici per
a un Centre d’atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran ubicat al carrer Ferran Muñoz, 3, de
Begues, en compliment de la normativa vigent, així com les actuacions a la urbanització de l’espai exterior de
l’edifici.
Les instal·lacions considerades són les següents:
-

Instal·lacions de fontaneria: AFS i ACS
Instal·lació de gas natural
Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials i residuals
Instal·lació elèctrica
Instal·lacions de comunicació *
Instal·lacions de climatització i ventilació
Instal·lacions de protecció contra incendis
Instal·lació de parallamps

NOTA *: Relatiu a les instal·lacions de comunicació, es realitza la previsió de dotació i espais per a les mateixes
encara que existirà un projecte específic de les instal·lacions de comunicacions redactat per un tècnic competent.

L’edifici es desenvolupa en un bloc aïllat i es composa de planta baixa, dues plantes pis i planta coberta. A la
planta baixa s’hi ubica el centre d’atenció diürna i l’accés a les plantes superiors, on s’hi preveuen les dues unitats
de convivència. Tot l’edifici es preveu que sigui gestionat de forma única pel mateix gestor, per tant es preveu un
únic comptador per a cadascun dels serveis de que estarà dotat l’edifici.
A la planta baixa es desenvolupa el programa del centre d’atenció diürna i que consta de sales d’estar i menjador,
perruqueria, sales de motricitat – fisioteràpia i fisio – podologia, despatxos, bugaderia, cuines, vestidors i banys,
zona de personal, magatzem i sales tècniques i de neteja, així com de dues escales i un ascensor per a l’accés
a les plantes superiors.
A les plantes primera i segona s’hi desenvolupa el programa de les unitats de convivència, per a un total de 30
persones. A cadascuna d’aquestes plantes hi trobem 13 habitacions, dues d’elles dobles, sala d’estar, menjador,
zona de cuina i bugaderia, bany geriàtric i magatzems. La planta primera també disposa d’una sortida a una
terrassa.
A la planta coberta, destinada exclusivament a instal·lacions, s’ubiquen els equips de climatització: planta
refredadora, climatitzadors, sala per a l’equipament auxiliar de producció de fred i la distribució de conductes
d’aire i canonades dels circuits hidràulics. L’equipament per a la producció de calor s’ubica a la sala
d’instal·lacions de la planta baixa: unitat de bescanvi xarxa de biomassa, caldera, dipòsits d’inèrcia i de consum
d’ACS, bescanviadors de calor, bombes, etc.
Per a l’edifici es preveu el subministrament d’aigua, gas, electricitat i serveis de telecomunicacions des de les
xarxes urbanes corresponents. Cada subministrament disposarà d’un únic comptador ubicat en els armaris
previstos a la tanca perimetral de la parcel·la, propera al carrer Ferran Muñoz, a excepció del subministrament
elèctric, que es preveu n’hi hagi un altre de reserva, en compliment del REBT. Les derivacions individuals fins a
l’edifici aniran enterrades per la parcel·la fins a la sala d’instal·lacions de la planta baixa i armari per a quadre
general de baixa tensió i rack principal de comunicacions.
Les xarxes de distribució de les instal·lacions per l’interior de l’edifici, des de l’entrada a la sala d’instal·lacions
fins als punts d'ús o consum finals, es realitzaran bàsicament pel fals sostre i passos verticals d’instal·lacions.
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Es preveu un sistema de climatització i ventilació per a l’edifici format per connexió d’unitat de bescanvi a la xarxa
municipal de biomassa i caldera de suport per a la producció de calor (calefacció i ACS), i planta refredadora per
a la producció de fred. El sistema es preveu amb diferents circuits hidràulics amb distribució a 4 tubs fins als
elements d’intercanvi: terra radiant a tot l’edifici, 3 climatitzadors per al centre d’atenció diürna i zones comunes
de les unitats de convivència, i 26 fancoils i 1 climatitzador d’aire primari per a les habitacions.
Pel que fa a les instal·lacions d'evacuació, l’edifici disposarà d’un sistema separatiu per a l'evacuació d'aigües
pluvials i residuals, tot i que la xarxa de clavegueram a la zona és unitària. Es preveu l’espai per a un dipòsit de
recollida de les aigües pluvials de cobertes i terrasses per a llur reutilització en la instal·lació de reg exterior,
d’acord amb l’Ordenança Municipal per a l’Estalvi d’Aigua. Es preveu una connexió a la xarxa urbana de
clavegueram per a les aigües residuals de l’edifici i les pluvials que no es reutilitzen, així com sobreeixidor del
dipòsit. Es preveu una segona connexió per a l’abocament de les aigües pluvials superficials i drenades de la
zona exterior, segons s’indica en els plànols.
L’extracció de fums de les cuines, l’evacuació de productes de combustió de la caldera i l’extracció de bafs dels
nuclis de serveis es produirà, per conductes específics, per la coberta de l’edifici.
Els passos, dimensionat i distribució de les instal·lacions queden especificats i detallats en els plànols i esquemes
adjunts.
Davant de qualsevol dubte o problema que sorgís en la interpretació o execució d'aquest projecte, només tindrà
facultat de dictaminar la Direcció Tècnica de l'Obra, quedant al marge de tota responsabilitat en cas de no complirse aquesta disposició.
Totes les instal·lacions es deixaran provades, completament acabades i en perfecte estat de funcionament,
segons normativa vigent. Es realitzaran totes les proves segons normativa vigent i protocols instal·lador.
Els aspectes referents a tramitacions, permisos i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest
projecte seran a càrrec de l'instal·lador.
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2. INSTAL· L ACIÓ DE FONTANERI A
2.1

Descripció general i característiques del subministrament

L'objecte d'aquest apartat és la descripció de la instal·lació de subministrament, tractament i distribució d'aigua
freda sanitària (AFS) i producció i distribució d’aigua calenta sanitària (ACS) per als diferents locals humits i punts
de consum de l’edifici, i a la previsió de consum de reg de la zona exterior.
El present projecte inclou:
-

-

Subministrament d’aigua freda sanitària provinent de xarxa municipal
Regulació de pressió
Tractament de descalcificació
Equips de producció i acumulació d’aigua calenta sanitària
Xarxes de distribució d’aigües:
o AFS
o ACS
o Xarxa de recirculació de ACS
Bombes hidràuliques
Equips de mesura (comptadors i d’altres)
Vàlvules
Aïllaments tèrmics, acústics i barreres de vapor per canonades i equips

S'ha considerat que la Companyia garanteix cabal i pressió suficients a la zona, per tant les instal·lacions s'han
dissenyat amb aquestes condicions normals de servei. Abans de començar l'obra, l'instal·lador haurà de consultar
amb la Companyia si les característiques de la xarxa de subministrament són les previstes en projecte i si
l'escomesa existent és suficient per als nous requeriments de l'edifici. En cas contrari, haurà de consultar amb la
DF.
Totes les indicacions d'aquest capítol es basen en el document bàsic DB-HS4. Subministrament d'Aigua del CTE.
Així mateix, la instal·lació complirà la resta de normatives vigents així com les especificacions de la Companyia
subministradora.

2.2

Consideracions tècniques generals del projecte

2.2.1

Criteris de la instal·lació

L’edifici disposarà d'un comptador per a un cabal punta previst de 5,36 l/s. La seva ubicació es preveu dins armari
específic ubicat a la planta baixa, a la tanca d’accés del carrer Ferran Muñoz, prèvia aprovació de Companyia.
Estarà equipat amb tots els elements segons normativa i especificacions Companyia vigents.
Distribució enterrada des de la clau d’escomesa fins a l’armari del comptador i des d’aquest fins a la clau de
l’edifici ubicada a la sala d’instal·lacions de planta baixa.
Des d’aquesta clau, es preveu el traçat horitzontal per fals sostre fins a cadascun dels locals humits i punts de
consum. Es preveu un pas de pujada a les plantes superiors. S’ha previst un tractament de descalcificació general
previ a la distribució interior.
Els recorreguts horitzontals es faran pel fals sostre, o part superior de les parets, baixant posteriorment en vertical
fins a cadascun dels aparells instal·lats.
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Es dotaran tots els punts de consum i accés a cambres humides de les corresponents claus de tall, tant en AFS
com en ACS, per sectoritzar la instal·lació i facilitar possibles tasques de manteniment. Les claus seran del tipus
bola o esfera per a diàmetres fins a 2'' i tipus comporta per a diàmetres superiors.
L'ACS anirà complementada per un circuit de recirculació, ja que se superen els 15m de distància màxima entre
el punt de producció i l'aixeta més allunyada; d’aquesta manera es garanteix l'accés immediat a l’ACS i permet
realitzar el tractament antilegionel·la per temperatura.
El material previst per a la instal·lació d'aigua sanitària, tant per la xarxa d'aigua freda com per a la xarxa d'aigua
calenta, és tub de polipropilè PP-R compost amb fibra de vidre apte per a consum, de diàmetres nominals segons
plànols complint la normativa específica i requisits del fabricant. La unió de les conduccions serà per termofusió
o electrofusió en funció dels diàmetres. Per al circuit primari de producció d’ACS es preveu acer negre, donades
les temperatures de treball. Per als trams enterrats, el material previst és polietilè d’alta densitat (PEAD). En cas
de modificació del material previst en projecte, s'hauran de garantir els diàmetres interiors indicats en els plànols.
Es preveu aïllar tant les canonades d'ACS per evitar pèrdues tèrmiques (segons gruixos establerts en el RITE)
com les canonades d'AFS per evitar possibles condensacions. No s’aïllaran les canonades de buidat i sortides
de vàlvula de seguretat en l’interior de les sales tècniques. També es deixaran sense aïllar les canonades
encastades de baixada d’alimentació als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub de PVC corrugat per a
facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte entre el material d’obra i les canonades.
L’aïllament escollit és a base d’escuma elastomèrica i de l’espessor necessari segons el diàmetre de canonada
amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del mateix material. En els recorreguts per l’exterior i en
l’interior de les sales de màquines les canonades, a part de l’aïllament d’escuma, estaran protegides amb
recobriment d’alumini.
Es facilitarà l'evacuació de possibles bosses d'aire mitjançant la col·locació de purgadors en els punts alts de la
instal·lació i realitzant els trams horitzontals amb un pendent mínim del 0,2%.
Tots els trams encastats, tant en paviment com en parets, es protegiran a l'interior de tub corrugat per permetre
la seva dilatació i evitar el contacte amb el material d'obra. El pas a través de forjats o parets es realitzarà amb
passatubs que permetin la lliure dilatació de la canonada. Les canonades disposaran d'elements dilatadors cada
15 m de longitud. Les canonades disposaran d’unions flexibles en els punts on creuin juntes de dilatació de
l’edifici, capaces d’absorbir els moviments i les dilatacions que puguin produir-se, reduint d’aquesta manera les
tensions en els suports i en la pròpia canonada.
Un cop acabada la instal·lació es senyalitzaran les conduccions amb cinta adhesiva de color normalitzat cada 2
o 3 metres i coincidint amb punts de registre, vàlvules o elements de regulació.
Totes les zones d'elements de regulació, equilibrat i claus de tall han de ser accessibles i registrables.
Es preveu dotar amb AFS la previsió per a reg exterior del dipòsit de recollida d’aigües pluvials i amb possible
replè amb aigua de xarxa. S’ha previst una derivació a la sortida del comptador fins a la zona prevista d’ubicació
del dipòsit de recollida d’aigües pluvials. Tot i que la instal·lació de reg no és objecte d’aquest projecte, s’ha
previst la instal·lació d’una canonada enterrada de DN40 fins a una arqueta situada a la zona d’aparcament, per
a la connexió de la futura instal·lació.
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2.2.2

Previsió de punts de consum

Unitats de convivència:
-

28 lavabos
28 inodors
28 dutxes
2 aigüeres
2 rentadores
2 rentavaixelles
2 aixetes aïllades
2 abocadors

Centre d’atenció diürna:
-

6 lavabos
5 inodors
3 dutxes
2 aigüeres (perruqueria i cuina)
1 rentadora
1 rentavaixelles
2 aixetes aïllades
2 abocadors
1 rentadora industrial (bugaderia)
Cuina central:
o 2 lavabos o rentamans
o 5 aigüeres no domèstiques
o 1 rentavaixelles industrial
o 1 forn mixt
o 1 cuina (Vario cooking center)

Zona exterior:

2.3

10 boques de reg (previsió)

Instal·lació d’aigua freda sanitària

S’ alimentarà amb aigua freda sanitària:
-

Tots els aparells sanitaris amb possible consum directe de boca
Tots els punts de consum en locals de preparació d’aliments (cuines i offices).
Tots els punts de consum en locals destinats a neteja.
Alimentació de circuits de climatització i ACS.

2.3.1

Escomesa d’ AFS

La instal·lació d’aigua freda sanitària per a proveïment a l’edifici s’iniciarà en una escomesa d’aigua procedent
de la xarxa de subministrament exterior a subministrar per la Companyia subministradora de la zona, pel lloc
indicat als plànols. L’escomesa es realitzarà amb canonada enterrada per rasa fins arribar a la zona prevista per
a contenir el comptador instal·lat en un armari registrable des de l’exterior.
La canonada enterrada des de l’escomesa exterior fins a l’interior de l’edifici es realitzarà amb canonada de
polietilè d’alta densitat PN16 bar SDR 11, segons UNE – EN 12.201, amb accessoris del mateix material; anirà
muntada a l’interior de la rasa segons les especificacions del fabricant de la canonada.
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Es col·locarà una arqueta per a la localització de la clau de l’escomesa (segons especificacions de la Companyia)
i una arqueta amb la clau de pas de l’edifici lo més propera possible al punt d’entrada al mateix.
El tub d’alimentació (conducció que enllaça la clau de pas de l’edifici amb el comptador) es realitza enterrat, en
rasa, amb arquetes de registre en els seus extrems i en canvis de direcció, connectat directament des de la clau
de l’edifici fins el comptador.
Es muntarà un comptador general de subministrament d’aigua sanitària a l’edifici. Es preveu la seva col·locació
en armari amb accés des de l’exterior. La dimensió de l’armari es preveu suficient per al cabal previst i estarà en
funció de les prescripcions de la Companyia subministradora. La seva ubicació està indicada en els plànols.
El comptador estarà equipat amb filtre per a retenció d’impureses, vàlvula de retenció per a evitar retrocés d’aigua
a la xarxa de subministrament i vàlvules d’entrada i sortida per a facilitar la seva reparació i desmuntatge.
Igualment, es disposarà de preinstal·lació adequada per a la connexió de senyal per a enviament de lectures a
distància.
La connexió de l’edifici serà de DN 75 mm o 3”, suficient per subministrar el cabal abans indicat.
2.3.2

Dipòsit d’acumulació d’ AFS

No s’ha previst reserva d’acumulació d’aigua potable a l’interior de l’edifici ja que les condicions de cabal i pressió
de la xarxa urbana garanteixen unes condicions adequades de subministrament a l’edifici, tenint en compte les
dades facilitades per la Companyia.
2.3.3

Reductor de pressió

Degut a que la pressió de subministrament de la Companyia de servei a la zona es preveu de 80 mca (segons
dades AGBAR) s’instal·larà un regulador de pressió abans del comptador per tal de reduir la pressió d’entrada
dins els límits admissibles establerts per càlcul.
2.3.4

Distribució d’ AFS

Des del comptador s’efectua una distribució, primer enterrada en rasa fins a la sala d’instal·lacions de planta
baixa, i des d’aquesta, pel fals sostre de planta baixa, fins als locals humits de la planta i fins al muntant cap a
les plantes superiors, on el traçat es realitzarà pel fals sostre dels passadissos fins als diferents locals humits i
punts de consum. La distribució i pas de canonades s’indica als plànols i esquemes adjunts.
La distribució interior comença a la sala d’instal·lacions de la planta baixa, on es preveu situar els equips de
tractament de descalcificació per a la totalitat de l’aigua de consum. Des d’aquí es fa la distribució pel fals sostre
fins als diferents locals humits. Les baixades verticals es realitzaran encastades per a cada aparell o punt de
consum i protegides amb tub de PVC corrugat per a permetre la lliure dilatació de les canonades i al mateix temps
evitar desperfectes per contacte del material de l’obra amb la canonada.
Es preveu dotar el pati de planta baixa, la terrassa de planta primera i la coberta de l’edifici amb aixetes aïllades.

2.4

Instal·lació d’aigua calenta sanitària

S’alimentarà amb aigua calenta sanitària:
-

Tots els aparells sanitaris amb possible consum directe de boca.
Tots els punts de consum en locals de preparació d’aliments (cuines i offices) amb connexió d’ ACS.
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2.4.1

Escomesa i distribució d’ ACS

La instal·lació d’aigua calenta sanitària per a l’edifici s’inicia en una derivació del tub d’alimentació d’aigua freda
sanitària, que discorre per la sala d’instal·lacions de la planta baixa, pel lloc indicat als plànols, fins al dipòsit
d’acumulació d’ACS previst en aquesta mateixa sala.
Des del dipòsit d’acumulació, es distribueix l’ACS en traçat paral·lel al descrit per les canonades d’AFS. Des de
la derivació més allunyada en cada planta, es retornarà un circuit de recirculació d’ACS fins al dipòsit, per tal de
garantir la temperatura i el temps de resposta de la instal·lació, així com les tasques de tractament contra la
legionel.la per xoc tèrmic.
El criteri per la distribució de l’ACS pel que fa a traçat de canonades i circuits es el mateix que per la instal·lació
d’AFS. El circuit d'aigua freda anirà per sota del d'aigua calenta per evitar condensacions.
Degut a la longitud del circuit d’ ACS, des del punt més allunyat de la instal·lació, s’efectuarà un retorn fins als
dipòsits d’acumulació, amb la finalitat de mantenir constant la temperatura d’utilització a la canonada d’impulsió.
2.4.2

Producció d’ ACS

La producció d’aigua calenta per a la calefacció i ACS de l’edifici es farà mitjançant la connexió a la xarxa
municipal de biomassa i amb una caldera de suport de condensació a gas. D’acord amb les prescripcions del
projecte específic per a l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Escola Sant Cristòfor, la connexió es
realitzarà mitjançant el muntatge d’una subestació de bescanvi de 150 kW i dipòsit d’inèrcia de 2500 litres a la
sala d’instal·lacions de la planta baixa, la qual actuï com a equip generador principal d’energia. La caldera de gas
funcionarà com a equip generador de suport per a pics de demanda i per a emergències. La subestació disposarà
del seu propi comptador d’energia.
El sistema és comú per a la producció d’ACS i per a la instal·lació de calefacció. Tots els equips que composen
la instal·lació de producció de calor s’ubicaran a la sala d’instal·lacions de la planta baixa. En aquest capítol es
descriu allò relatiu a la producció d’ACS, encara que la caldera també formi part del sistema de calefacció.
Es preveu una caldera de peu de condensació per a gas natural, de 113 kW de potència útil a 80/60ºC, model
Vitocrossal 100 Cl1 120 de Viessmann, amb cremador modulant i funcionament estanc, ubicada a la sala
d’instal·lacions de la planta baixa. El sistema es complementa amb un bescanviador de plaques i un dipòsit
d’acumulació d’ACS de 2500 litres, en funció de les previsions de consum de l’edifici.
La dimensió, distribució i ubicació dels equips a la sala d’instal·lacions s’indica als plànols. Els requeriments
d’aquest local, com a sala de calderes, s’expliquen en el capítol de la instal·lació de gas.
Per a l’evacuació dels productes de la combustió de la caldera es preveu xemeneia modular metàl·lica de doble
paret i amb junta d’estanqueïtat, composta per dues xapes d'acer inoxidable AISI 316L i aïllat tèrmicament
mitjançant 30mm de llana de roca, de diàmetre exterior 260 mm i interior 200 mm de DINAK fins a la coberta.
Comptarà amb per a recollida de condensats i orifici de comprovació. A la seva sortida a l’exterior, haurà de
sobresortir com a mínim 1 m. per sobre de qualsevol obstacle que es trobi dins d’un radi de 10 m. per tal de
garantir el tiratge i mai per sota de qualsevol obertura de construccions situades en un radi de 10 a 50 m. per a
evitar molèsties a altres habitatges i/o locals. Es rematarà amb element de coronació d’aspiració estàtica que
afavoreixi l’ascensió dels fums.
El conducte de connexió caldera – xemeneia per a evacuació dels PDC es preveu tipus concèntric, de diàmetre
200/260, segons especificacions fabricant caldera, fins a l’entroncament amb la xemeneia. Tindrà una pendent
del 3% cap a la caldera i el seu traçat serà el més curt i rectilini possible. Degut a la disposició de la sala tècnica
s’ha previst el traçat en L fins al pas previst de pujada a la coberta per la zona del rebost de la cuina de planta
baixa, i per tant, s’hauran de prendre les mesures oportunes per mantenir la compartimentació d’incendis.
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El sistema disposarà d’un bescanviador de plaques del total de la potència d’ACS, 40 kW, per tal d’elevar la
temperatura de retorn de 50ºC a 65ºC evitant la condensació de la caldera. L’aigua escalfada en el circuit primari,
a través del bescanviador de plaques, calenta l’aigua emmagatzemada en el dipòsit acumulador d’ACS. Es
disposaran dos grups de recirculació dels circuits: un cap al dipòsit d’inèrcia i caldera, i un altre des del dipòsit
d’acumulació d’ACS.
El dipòsit serà vertical, model MVV2500 RB de Lapesa o equivalent, de xapa d’acer vitrificat d’alta qualitat amb
doble esmaltat interior, per a pressió de treball de 8 bar, aïllament de poliuretà lliure de CFC, acabat amb PVC i
tancat amb cremallera, incorporant boca d’home par a llur registre i neteja, brides per a entrada i sortida d’aigua;
aixeta de buidat; equip de protecció catòdica; purgador automàtic d’aire i vàlvula de seguretat conduïda al
desguàs. Els dipòsits estaran dissenyats per a permetre els tractaments necessaris contra la legionel·la. L’aigua
a l’acumulador s’acumula a una temperatura de 60ºC i té una capacitat de 2.500 litres.
El dipòsit rebrà normalment l’aigua escalfada a una temperatura de 60°C i la distribuirà cap al circui t d’impulsió
d’aigua calenta sanitària a una temperatura màxima de 55°C. Estarà calorifugat amb espuma de poliuretà rígid
injectat o material similar, del gruix suficient per a mantenir les condicions de temperatura de l’ACS a l’interior del
mateix, segons reglamentació vigent.
Per realitzar la barreja de l’aigua i disminuir la temperatura d’acumulació a la temperatura de distribució mitjançant
AFS o aigua del circuit de retorn, es disposa una vàlvula termostàtica de 4 vies a la sortida del dipòsit. Es preveu
igualment un by-pass amb una vàlvula de dos vies motoritzada, pels moments de tractament antilegionel.la.
Per a efectuar les tasques de prevenció d’infeccions, el sistema permetrà l’elevació de la temperatura en els
circuits d’ ACS fins als 70ºC, tant els elements de la xarxa com les canonades.
2.4.3

Equips de recirculació d’ACS

Es preveuen 5 equips de recirculació d’ACS: dos en el circuit primari de producció d’ACS (xarxa biomassa i
caldera), dos en el circuit secundari -abans i després del bescanviador- i un altre en el circuit de consum d’ACS,
en el retorn. Tots els grups de bombeig es situen a la sala d’instal·lacions de la planta baixa.
Cada grup de bombeig es preveu amb dues bombes i disposarà de vàlvules, filtres, vàlvules de retenció en la
impulsió, maneguets antivibratoris en la impulsió i aspiració; entraran en cascada i es variaran les condicions per
a que entrin, de forma alternativa, amb la finalitat de permetre un uniforme desgast de totes les bombes.
Les bombes disposaran d’un quadre elèctric propi per a l’alimentació i el control de les bombes, incorporant
pressostats, amperímetres individuals per bomba, voltímetres, polsadors manuals per parar i engegar individual
per bomba, pilots individuals, temporitzador i comptador d’hores.
Les bombes del circuit primari de caldera (AC/B01) seran de rotor humit col·locades en línia, de cabal variable,
amb variador de freqüència, per a un cabal de 6,9 m3/h i una pressió de 6,8 mca. Es preveu el model AM 40/8B de la marca Sedical o equivalent.
Les bombes del circuit primari de la subestació de bescanvi de la xarxa de biomassa (AC/B02) seran de rotor
sec col·locades en línia, de cabal variable, amb variador de freqüència, per a un cabal de 17,2 m3/h i una pressió
de 8,6 mca. Es preveu el model AM 65/12-B de la marca Sedical o equivalent.
Les bombes del circuit secundari (A/B03) seran de rotor humit col·locades en línia, de cabal variable, amb
variador de freqüència, per a un cabal de 2,3 m3/h i una pressió de 7,1 mca. Es preveu el model A 25/11-B de la
marca Sedical o equivalent.
Les bombes del circuit secundari (A/B04) seran de rotor sec col·locades en línia, de cabal constant, per a un
cabal de 1,7 m3/h i una pressió de 7,7 mca. Es preveu el model SAP 25/125-0.25/Bb de la marca Sedical o
equivalent.
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Les bombes del circuit de consum (A/B05) seran de rotor humit col·locades en línia, de cabal variable, amb
variador de freqüència, per a un cabal de 1,9 m3/h i una pressió de 4,8 mca. Es preveu el model AMC 25/6-B de
la marca Sedical o equivalent.
Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribució d’ ACS
En la xarxa de distribució de l’aigua calenta es col·locaran les mateixes vàlvules descrites per a la xarxa d’aigua
freda a més d’elements propis de la xarxa d’ACS descrits a continuació:
- Purgues
La instal·lació es realitzarà de forma que siguin fàcilment evacuades les possibles bosses d’aire que es puguin
produir en el punt més alt de la instal·lació, on s’instal·laran els elements necessaris de purga automàtica i
manual. El traçat horitzontal de canonades es realitzarà amb una pendent mínima del 0,2% des dels purgadors
cap als punts de drenatge.
- Dilatacions
Les canonades disposaran d’unions flexibles en els punts on es creuin juntes de dilatació de l’edifici, capaces
d’absorbir els moviments i dilatacions que puguin produir-se, reduint d’aquesta manera les tensions en els suports
i en la pròpia canonada.
Degut a la longitud en la distribució de la canonada d’ ACS s’instal·laran lires de dilatació o dilatadors cada 15 m
com a màxim, per a absorbir les dilatacions que puguin produir-se a les canonades.
El pas per forjats o paraments es realitzarà protegit per un passamurs plàstic que permeti la lliure dilatació del
tub.
- Dipòsits d’expansió
Per absorbir les dilatacions volumètriques de l’aigua al escalfar-se o refredar-se dins dels circuits tancats d’aigua
s’ha previst la instal·lació de vasos de expansió hidropneumàtics tancats de membrana fixa al col·lector principal.
La pressió de treball dels vasos serà de 2/3 kg/cm2. La seva ubicació queda indicada a l’esquema adjunt.
Els vasos d’expansió disposaran de vàlvula de seguretat i buidat pel cas de superar els límits previstos d’augment
de pressió a l’interior de la instal·lació.
El dimensionat s’ha fet prenent en consideració el que s’indica a la norma UNE 100155 per als dipòsits
d’expansió.
Els vasos d’expansió previstos són del tipus per ACS, garantint el funcionament i requisits de la normativa relativa
a la legionel.la.
- Protecció catòdica del dipòsit d’ACS
Degut als materials del dipòsit acumulador, s’ha previst un sistema de protecció catòdica de l’acumulador i
tractament electrolític de l’aigua.
L’acumulador haurà de complir les condicions de disseny indicades en els detalls constructius del fabricant del
sistema de protecció, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de les proteccions instal·lades.
Els ànodes d’alumini estaran dimensionats per a una vida d’ 1 any, i els ànodes de titani activat per a una duració
de 10 anys; tots ells amb llurs corresponents accessoris d’aïllament i estanqueïtat.
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- Vàlvules mescladores termostàtiques dels locals humits
A l’entrada de cada nucli humit, es col·locarà una vàlvula termostàtica mescladora, des de la derivació d’AFS es
realitza la connexió, per tal de baixar la temperatura de distribució de 55ºC a la temperatura de consum 40ºC.
2.4.4

Instal·lació elèctrica. Regulació i control

S’alimentarà els diferents equips des del quadre secundari de distribució ubicat a la mateixa sala tècnica de
planta baixa.
La distribució de connexionat elèctric des dels quadres elèctrics de màquines, fins a cadascun dels motors i
quadres secundaris de la instal·lació s’efectuarà mitjançant cable de designació VV 0,6/1 kV instal·lat sota tub o
safata. La connexió a maquinaria serà mitjançant tubs flexibles amb carcassa metàl·lica.
Les caixes de derivació i registre seran metàl·liques i estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada dels tubs.
La posta a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica sortirà des dels quadres elèctrics, que a
la vegada estaran units a la xarxa principal de posta a terra existent en l’edifici.
El sistema de control i gestió es tracta d’un sistema punt a punt, explicat a l’apartat corresponent.

2.5
2.5.1

Elements especials
Alimentació instal·lacions segons RITE IT.1.3.4.2.2

L’alimentació es farà per mitjà d’un dispositiu o aparell que servirà, al mateix temps, per reposar, manualment o
automàtica, les pèrdues d’aigua. El dispositiu haurà de ser capaç d’evitar el reflux de l’aigua en cas de caiguda
de pressió de la xarxa pública, creant una discontinuïtat entre el circuit i la xarxa.
Abans del dispositiu de reposició es disposarà una vàlvula de tancament, un filtre i un comptador. L’ompliment
serà manual i s’instal·larà també un pressòstat que actuï en alarma i pari els circuits. Les vàlvules d’intercepció
seran del tipus esfera, asiento o cilindre.
El diàmetre mínim de les connexions s’elegirà d’acord amb la taula següent:
Potència tèrmica nominal
(kW)
P ≤ 70
70 < P ≤ 150
150 < P ≤ 400
400 < P

Diàmetre nominal mínim de la canonada d’alimentació
(mm)
Calor
Fred
15
20
25
32

20
25
32
40

Si el fluid portador es aigua glicolada o salmuera, o amb qualsevol altre additiu, la solució es prepararà en un
dipòsit obert i s’introduirà en el circuit per mitjà d’una bomba, de forma manual o automàtica.
2.5.2

Buidat instal·lacions segons RITE IT.1.3.4.2.3

Totes les xarxes de distribució d’aigua han d’estar dissenyades de tal forma que puguin buidar-se total o
parcialment. Els buidats parcials de la xarxa es faran usualment per la base de les columnes, per mitjà d’un
element, el diàmetre del qual serà, com a mínim, igual a 20mm. El buidat total es farà pel punt més baix de la
instal·lació, quan aquest sigui accessible, per mitjà d’un element, el diàmetre del qual es determina a partir de la
potència tèrmica de la instal·lació segons la taula següent:
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Potència tèrmica de la
instal·lació
(kW)

Diàmetre nominal mínim de la canonada de buidat
(mm)
Calor
Fred

P ≤ 70
70 < P ≤ 150
150 < P ≤ 400
400 < P

20
25
32
40

25
32
40
50

La connexió entre la vàlvula de buidat i el desguàs es farà de tal forma que el pas de l’aigua resulti visible. Es
faran servir vàlvules d’esfera, assentament o cilindre, que es protegiran adequadament contra maniobres
accidentals.
El buidat d’aigua amb additius perillosos per la salut es farà en un dipòsit de recollida pel seu posterior tractament.
2.5.3

Tractament antilegionel.la

El sistema adoptat per a la prevenció de la legionel.la a la instal·lació objecte d’aquesta memòria, es el sistema
de xoc tèrmic, la instal·lació s’haurà de posar periòdicament a 70ºC, per tal de prevenir els riscos.
2.5.4

Tractament descalcificador

Es preveu el tractament de descalcificació de l’aigua de consum i dels circuits d’alimentació a les instal·lacions
de climatització i ACS segons tractament de la marca Culligan i que s’adjunta a l’apartat de documentació annexa.

2.6

Dimensionat de la instal·lació

Les prescripcions mínimes de la instal·lació de fontaneria es determinaran d'acord a les següents dades:
Per garantir una correcta distribució, evitar incrustacions i garantir els nivells sonors establerts en el DB-HR, les
velocitats de càlcul seran:
-

en zones exteriors: 2 ÷ 3 m/s
en zones interiors: 0.7 ÷ 1.5 m/s

Les pressions i pèrdues de càrrega admissibles seran:
-

Tub d'alimentació 2 mca
Distribució interior 3 mca
Pressió residual mínima 10 mca, en general i 15 mca (en escalfador / caldera)
Pressió residual màxima 40 mca

Es realitza el dimensionat i càlcul en base al cabal en l/s emprat pels diferents aparells, així com el coeficient de
simultaneïtat considerat en base al nombre d’aparells instal·lats.
Cabals instantanis dels punts de consum i diàmetres de connexió:
Aparell
Lavabo
Dutxa
Inodor
Aigüera domèstica
Aigüera no domèstica

Cabal
(l/s)

DN Connexió
(mm)

0,10
0,20
0,10
0,20
0,30

12
15
12
15
20
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Aparell
Rentadora
Rentadora industrial
Rentavaixelles
Rentavaixelles industrial
Aixeta aïllada
Abocador

Cabal
(l/s)
0,20
0,60
0,20
0,50
0,15
0,20

DN Connexió
(mm)
20
25
15
25
15
20

Per al càlcul del cabal simultani es considera la Norma Francesa NFP 41.204, a partir del sumatori del cabal
instantani dels aparells (Qi), el nombre d'aparells (n) i del coeficient de simultaneïtat "k":

Qsim = ∑(Qi × ni )·k ; k =

1
(n − 1)

Per al càlcul de la xarxa s’han considerat uns coeficients K superiors als que resulten d’aplicar la fórmula indicada,
ja que s’han considerat excessius per a l’ús de l’edifici objecte del projecte.
Per al cabal simultani de l’edifici s’ha considerat una simultaneïtat del 55% entre tots els locals humits de l’edifici.
Producció ACS
El càlcul està en funció de les necessitats i consums de l’edifici.
-

Volum d’acumulació d’ACS necessari (V): V = Vac / rendiment, on
Vc = Dd x P
V ac = (Vc x (Tc – Tx)) / (Ta – Tx)
Vac

Volum d’acumulació en litres

Rendiment: 90% Posició vertical / 80% Posició Horitzontal

-

Dd

Demanda diària segons CTE DB HE4: 55 l/dia·persona a 60ºC

P

Ocupació prevista

Tx

Tª xarxa 10ºC

Tc

Tª consum 60ºC

Ta

Tª acumulació 60ºC

Vc

Volum de consum

Potència caldera: que permeti l’elevació de la temperatura de l’aigua freda (Tx) a la d'acumulació (Ta) en
un temps de recuperació determinat (t):
P = (V x (Ta- Tx))/t
Tx

Tª xarxa 10ºC

Ta

Tª acumulació 60ºC

t

Temps de recuperació (4 hores)

Si es considera, s’augmentarà aquest valor en un 5%, per considerar les possibles pèrdues de calor per
les canonades, tot i estar aïllades.
Xarxa de recirculació d’ACS: S’ha considerat un cabal de recirculació mínim del 10% del cabal d’ACS.
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2.7

Proves de les instal·lacions

Tots els elements i accessoris que integra la instal·lació seran objecte de les proves reglamentàries i hauran
d'estar oficialment homologades, certificades i presentada tota la documentació necessària exigida per la
Companyia Subministradora i/o l’Administració competent..
La instal·lació es deixarà provada, completament acabada i en perfecte estat de funcionament, segons normativa
vigent. Es realitzaran totes les proves segons normativa vigent i protocols instal·lador.
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3. INSTAL· L ACIÓ DE G AS
3.1

Descripció general i característiques del subministrament

L'objecte d'aquest apartat és la descripció de la instal·lació de subministrament i distribució de gas natural per
als diferents locals i punts de consum de l’edifici.
El present projecte inclou:
-

Connexió a la xarxa de la Companyia subministradora
Reducció i estabilització de la pressió (subministrament a l’edifici en Mitja Pressió B)
Amidament del consum
Distribució del gas fins als aparells de consum.
Ventilacions dels locals amb aparells a gas

La instal·lació de gas natural prevista alimenta els següents aparells:
o
o

Caldera d’ACS i calefacció
Cuina central. Aparells: forn mixt i cuina

La instal·lació s’iniciarà en una escomesa a realitzar per la Companyia subministradora procedent de la xarxa
exterior existent. L’escomesa de Companyia no és objecte d'aquest projecte.
La Companyia subministradora haurà de facilitar les característiques del gas distribuït que s’hauran de comprovar
amb les utilitzades per al dimensionat de la instal·lació receptora i que es descriuen a continuació.
El gas que subministra la zona on s’ubica l’edifici és gas natural i la pressió de subministrament de la xarxa
existent és MPB (Mitja Pressió B), per tant serà necessària la col·locació d’un regulador de pressió. El PCS del
gas natural s’ha considerat a l’entorn de les 10.500 kcal/m³, amb petites variacions segons la composició i
característiques exactes del gas. La densitat relativa es considera de 0,65.
El cabal màxim de l’edifici correspon al cabal de consum previst per la caldera i els aparells previstos a la cuina,
que és de 13,78 m³/h, corresponent a la potència nominal d’utilització simultània de la instal·lació.
L’edifici tindrà una única escomesa que arribarà fins a una clau general de tall d’abonat, instal·lada en arqueta
registrable prop de l’entrada a la propietat. L’arqueta serà d’obra, reglamentària, amb la corresponent tapa de
senyalització de Companyia subministradora. El seu emplaçament i accessibilitat el decidirà l’empresa
subministradora d’acord amb la propietat.
Des d’aquesta arqueta, s’efectuarà una distribució enterrada fins a l’armari on s’ubica el regulador de pressió i el
comptador. Es consultarà amb Companyia la necessitat de col·locar una clau d’edifici abans de l’armari del
comptador. En cas afirmatiu, haurà de consultar-se amb Companyia el seu emplaçament i accessibilitat, així com
llurs característiques i prescripcions tècniques d’acord amb el projecte.
Des de l’armari del conjunt regulador – comptador s’efectuarà una distribució enterrada per zona exterior fins a
una arqueta propera a la sala d’instal·lacions, on s’hi instal·larà la clau de l’edifici. Per canonada vista per façana,
protegida amb beina d’acer en una alçada no inferior a 1,80m, s’efectuarà l’entrada a l’edifici.
L'escomesa i els trams enterrats seran de Polietilè. El pas de la canonada enterrada de PE a la instal·lació vista
i/o embeinada de coure, es realitzarà mitjançant la tija (tallo) corresponent segons Companyia subministradora.
La distribució interior serà amb tub de coure, embeinat per fals sostre i zones susceptibles de rebre cops, i vist
pels locals amb aparells de consum: la sala d’instal·lacions i la cuina central.
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3.2

Comptador i regulació de pressió

Al tenir un subministrament en MPB (Mitja Pressió B), serà necessària la col·locació d’un regulador de pressió en
capçalera. L’armari de regulació, que inclourà espai per al comptador, de model acceptat per Companyia, haurà
d’instal·lar-se adossat o encastat en tanca límit de la propietat, de forma que la seva base inferior estigui situada a
una altura respecte al nivell del terra compresa entre 0,50 m i 1,50 m. En cas contrari haurà de consultar-se la seva
ubicació amb l’empresa subministradora.
L’armari del conjunt regulador – comptador estarà reservat únicament per a instal·lacions de gas, no destinantse a l’emmagatzematge de materials o aparells aliens al seu manteniment. S’evitarà que conduccions alienes a
la instal·lació de gas travessin el recinte. En cas de no ser possible s’hauran de prendre les mesures necessàries.
L’armari serà del tipus A-25 i es preveu instal·lar-lo a la tanca d’accés de l’edifici. El comptador general se situarà
en aquest mateix armari, que haurà d’estar ventilat amb entrada inferior d’aire i sortida superior directa a exterior.
El comptador general serà del tipus G-16 (pendent d’aprovació de la Companyia), per a un cabal de 13,78 m3/h,
homologat, amb la valvuleria i elements corresponents. La distància màxima des del totalitzador de la mètrica del
comptador fins al terra no superarà els 2,20 m, o, en cas contrari, s’haurà de disposar per escrit d’autorització
prèvia de l’Empresa Subministradora.

3.3

Xarxa de distribució

La instal·lació interior es preveu amb tub de coure rodó de precisió estirat en fred sense soldadura del tipus CuDHP segons UNE-EN 1057. Serà de la qualitat i dimensions adequades a la instal·lació i al sistema previst d’unió
entre tubs. Les característiques mecàniques dels tubs, així com les mides i toleràncies, són les que es determinen
en l’esmentada norma UNE-EN 1057, i han de subministrar-se en barra (estat dur) amb un gruix mínim d’1mm,
no sent permès l’ús del tub recuit (o tou) subministrat en rotllo.
Dimensions dels tubs de coure (segons UNE-EN 1057):
Diàmetre
exterior (mm)
12
15
18
22

28

35

42
54
64
76
89
108

Diàmetre
interior (mm)
10
13
16
20
19.6
19
26
25.5
25
33
32.6
32
40
39.6
39
51.6
51
61
60
73
72
85
84
104
103

Espessor
(mm)
1
1
1
1
1.2
1.5
1
1.2
1.5
1
1.2
1.5
1
1.2
1.5
1.2
1.5
1.5
2
1.5
2
2
2.5
2
2.5
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61 x 64
60 x 64
73 x 76
72 x 76
85 x 89
84 x 89
104 x 108
103 x 108
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Els accessoris per a l’execució d’unions, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana,
etc., mitjançant soldadura per capil·laritat estaran fabricats de tub de coure de les mateixes característiques que
el tub al que s’han d’unir. Les mides i toleràncies dels accessoris seran també d’acord amb les característiques
dimensionals del tub al qual s’han d’unir.
Els trams de canonada que discorrin per cambres tancades no ventilades aniran allotjats en beines o conductes
ventilats en ambdós extrems a l’exterior de la cambra. No es permetrà el contacte de les beines o conductes
metàl·lics amb armadures metàl·liques de l’edificació ni amb altres canonades.
En la part exterior d’entrada al local amb consum de gas i una vegada a l’interior del mateix es col·locaran vàlvules
de tall, de tipus homologat, per al tall general de sala.
S'instal·larà un sistema de detecció automàtica de fuites de gas natural per a parada immediata del
subministrament de combustible en cas d'alarma, tant a la cuina com a la sala d’instal·lacions.
A partir de la clau d’entrada a la sala s’efectuarà la distribució general de canonades fins a l’alçada dels equips
a alimentar on es realitzaran les baixades verticals de cada ramal per a accedir a cada aparell. A l’alimentació de
cada equip es col·locarà una clau de tall individual. Totes elles tindran les seccions que els pertoqui segons la
canonada que seccionen.
A les canonades interiors fins els equips a subministrar s’efectuarà una prova de pressió hidràulica segons l’ Art.
5 i la ITC-ICG 07 del Reglament RD 919/2006.
S’efectuarà una prova general de funcionament de tots els aparells de maniobra que composen la instal·lació.
Es verificarà l’estanqueïtat de totes les claus.

3.4

Condicions de les sales

El Reglament tècnic de combustibles gasosos i la norma UNE 60670 fixen les condicions que han de reunir els
locals que contenen aparells a gas. A més, el RITE i la norma UNE 60601 fixen les característiques que han de
complir les sales de màquines que contenen equips de producció de calor de potència superior a 70 kW.
Les sales disposaran, a l’entrada a les mateixes, d’una vàlvula electromagnètica per al tancament automàtic del
pas de combustible al fallar l’alimentació elèctrica, amb rearmament únicament manual.
Tenint en compte tot allò disposat en la normativa mencionada, i per al cas concret d’aquest projecte, les sales
que contenen aparells a gas hauran de complir les següents condicions:
3.4.1

Sala de calderes

La caldera i equipament auxiliar per a la producció de calor per a ACS i calefacció es troben a la sala
d’instal·lacions de planta baixa. Donat que la caldera és una caldera estanca (aparell tipus C), no és necessari
que aquest local disposi d’un volum brut mínim ni tampoc d’una superfície de ventilació ràpida.
L’evacuació dels productes de la combustió (PDC) es farà per coberta.
La sala haurà de complir amb les següents prescripcions (RITE IT 1.3.4.1.2.2), a més de les establertes al DBSI1 del CTE:
a) no s'ha de practicar l'accés normal a la sala de màquines a través d'una obertura a terra o sostre;
b) les portes han de tenir una permeabilitat no superior a 1 l / (s·m²) sota una pressió diferencial de 100 Pa,
excepte quan estiguin en contacte directe amb l'exterior;
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c) les dimensions de la porta d'accés seran les suficients per permetre el moviment sense risc o dany
d'aquells equips que hagin de ser reparats fora de la sala de màquines.
d) les portes han d'estar proveïdes de pany amb fàcil obertura des de l'interior, encara que hagin estat
tancades amb clau des de l'exterior.
e) a l'exterior de la porta es col·locarà un cartell amb la inscripció: «Sala de Màquines. Prohibida l'entrada
a tota persona aliena al servei ».
f) no es permetrà cap presa de ventilació que comuniqui amb altres locals tancats;
g) els elements de tancament de la sala no permetran filtracions d'humitat;
h) la sala disposarà d'un eficaç sistema de desguàs per gravetat o, en cas necessari, per bombament;
i) el quadre elèctric de protecció i comandament dels equips instal·lats a la sala o, almenys, l'interruptor
general estarà situat a les proximitats de la porta principal d'accés. Aquest interruptor no podrà tallar
l'alimentació al sistema de ventilació de la sala;
j) l'interruptor del sistema de ventilació forçada de la sala, si existeix, també se situarà en les proximitats
de la porta principal d'accés;
k) el nivell d'il·luminació mitjà en servei de la sala de màquines serà suficient per a realitzar els treballs de
conducció i inspecció, com a mínim, de 200 lux, amb una uniformitat mitjana de 0,5;
l) no podran ser utilitzats per a altres fins, ni podran realitzar-se en elles treballs aliens als propis de la
instal·lació;
m) els motors i les seves transmissions han d'estar suficientment protegits contra accidents fortuïts del
personal;
n) entre la maquinària i els elements que delimiten la sala de màquines han de deixar-se els passos i
accessos lliures per permetre el moviment d'equips, o de parts d'ells, des de la sala cap a l'exterior i
viceversa;
o) la connexió entre generadors de calor i xemeneies ha de ser perfectament accessible.
p) a l'interior de la sala de màquines de figurar, visibles i degudament protegides, les indicacions següents:
I.
instruccions per a efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari, amb senyal d'alarma
d'urgència i dispositiu de tall ràpid;
II.
el nom, adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment de la
instal·lació;
III.
la direcció i número de telèfon del servei de bombers més pròxim, i del responsable de l'edifici;
IV.
indicació dels llocs d'extinció i extintors propers;
V.
Plànol amb esquema de principi de la instal·lació.
La porta d’accés a la sala, de dimensions 1,6 x 2m i superfície 3,2 m², serà l’element de baixa resistència
mecànica des tancaments del recinte en comunicació directa a l’exterior, suficient per a un volum de 72 m³.
L'alçada mínima de la sala serà de 2,50 m; respectant-se una alçada lliure de canonades i obstacles sobre la
caldera de 0,5 m. Els espais mínims lliures que han de deixar-se al voltant de la caldera seran els indicats pel
fabricant de la mateixa, i com a mínim de 0,8 m entre els laterals i el fons de la caldera i la paret; i un espai lliure
a la part frontal igual a la profunditat de la caldera, amb un mínim d'un metre; en aquesta zona es respectarà una
alçada mínima lliure d'obstacles de 2 m.
S’instal·larà un sistema de detecció de fuites i tall de gas. S'instal·laran dos detectors de gas en el sostre de la
sala, en les proximitats de la caldera. Els detectors han d'actuar abans que s'arribi al 30% del límit inferior
d'explosivitat del gas combustible utilitzat, activant el sistema de tall de subministrament de gas a la sala que
consistirà en una vàlvula de tall automàtica del tipus tot/res instal·lada en la línia d'alimentació de gas a la sala
de màquines i ubicada a l'exterior de la mateixa o lo més propera possible a l’entrada de la conducció de gas a
la sala. Serà de tipus tancada, és a dir, tallarà el pas de gas en cas de fallada del subministrament de la seva
energia d'accionament. En el cas que el sistema de detecció hagi estat activat per qualsevol causa, la reposició
del subministrament de gas serà sempre manual.
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La ventilació de la sala serà natural directa a l’exterior mitjançant 2 obertures incorporades a la mateixa porta
d’accés exterior, una superior i una altra inferior, protegides amb reixa, amb les següents característiques:
-

una obertura inferior per a entrada d’aire, situada a la paret més adequada, amb la seva part superior a
menys de 50 cm del terra, de superfície útil mínima S = 5 cm² /kW (en aquest projecte, de 600 cm²);
una obertura superior, situada a la paret més adequada, amb la seva part inferior situada a menys de 30
cm del sostre, de superfície útil mínima S = 10·A (sent A la superfície de la sala), (en aquest projecte, de
250 cm²);

En tractar-se d’un edifici institucional, la sala de màquines es considera de risc alt i, per tant, el quadre elèctric
de protecció i comandament dels equips instal·lats a la sala o, almenys, l'interruptor general, s'ha de situar fora
de la mateixa i en la proximitat d'un dels accessos.
3.4.2

Cuines

Aquest apartat és d’aplicació únicament a la cuina central de l’edifici, doncs la resta de cuines (planta baixa i
plantes pis) no contenen aparells a gas.
La cuina, al ser un local que només conté aparells de gas de circuit obert (tipus A) que no necessiten estar
connectats a conducte d’evacuació i amb una consum calorífic total de 33 kW complirà les condicions següents:
-

-

Disposarà d’un volum brut mínim de 25 m³;
No és necessari que disposi de la superfície de ventilació ràpida mínima de 0,4 m² en contacte amb
l’exterior, ja que tots els aparells de foc obert disposaran de dispositius de seguretat per extinció o
detecció de flama, a consultar en el projecte específic de la cuina;
La cuina, amb un consum calorífic total previst superior a 16 kW, disposarà de dues obertures de
ventilació directes a l'exterior i protegides amb reixa, situades a la paret més adequada, amb una
superfície útil de ventilació de 165 cm². L’obertura inferior, amb la seva part superior a no més de 50 cm
del terra; i l’obertura superior, amb la seva part inferior a no menys de 1,80 m del terra i a no més de 40
cm del sostre.

A l'entrada de la cuina es preveu la col·locació d'una electrovàlvula automàtica tot/res comandada per una central
col·lectiva amb avís tant del sistema de detecció de fuites de gas com del sistema d'extinció automàtica de la
campana de la cuina; és a dir, una clau de tall electromagnètica de tancament ràpid, normalment tancada, amb
indicador de posició i rearmament automàtic, per assegurar el tall de gas en cas de fallada de corrent, fuites.
S'instal·larà un sistema complet de detecció de fuites i tall de gas per a la cuina, compost per centraleta de
comandament i senyalització amb 1 nivell d'alarma i sondes independents per a gas metà, GLP i monòxid de
carboni (CO). La fuita de gas o la presència de monòxid de carboni, provoquen el tancament de l'electrovàlvula i
la senyalització òptic-acústica de l'alarma.

3.5

Dimensionat de la instal·lació

Per al càlcul de la secció de cada tram s’han seguit els criteris de:
Tipus de gas:

Gas Natural

P.C.I. = 9.500 Kcal / m³
P.C.S. = 10.500 Kcal / m³
Densitat relativa = 0,65

Consums:

- caldera = 120 kW
- forn mixt = 13 kW
- cuina = 20 kW
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Longitud amidada dels trams = L
Longitud real dels trams = Lr = 1,15 x L
Longitud equivalent dels trams = Leq = 1,2 x Lr
Potència de disseny de les instal·lacions individuals

Pi = (A + B + C + D + ...)x1.1
A, B, C, D, = consums calorífics dels aparells referits al PCI.
Degut a l’ús de l’edifici i el funcionament del mateix, en aquest cas no s’ha considerat simultaneïtat d’aparells.
Per al càlcul de la secció de cada tram s’han seguit els criteris següents:
•
•

Pèrdua de càrrega màxima admesa (funció del tram)
Velocitat del gas ≤ 20 m/s

Fórmules
1. Fórmula de la pèrdua de pressió de Renouard lineal:
ΔP = 23.200 · d · Leq · Q1,82 · D-4,82
On:
ΔP = Pèrdua de pressió entre inici i final de tram (en mbar)
d = Densitat relativa del gas
Leq = Longitud equivalent del tram (en metres)
Q = Cabal de gas (en m³/h)
D = Diàmetre interior de la canonada (en mm)
2. Fórmula de la velocitat màxima:
V = 354 · Q · P-1 · D-2
On:
V = Velocitat del gas dins de la canonada (en m/s)
Q = Cabal de gas (en m³/h)
D = Diàmetre interior de la canonada (en mm)
P = Pressió absoluta al final del tram (en bar)
P = 1,01325 bar + (P inicial - ΔP real)
P inicial = en bar
ΔP = expressat normalment en mbar (milibars), cal, per aquesta fórmula, expressar-lo en bars (aplicant
l’equivalència 1 mbar = 0,001 bar).

En tots els casos el Ø seleccionat és superior al Ø mínim fixat per a cada tram, compleix la relació Q/D<150 i la
velocitat del gas sempre és inferior als 20 m/s.
Les seccions de les canonades seran les indicades als plànols i esquemes adjunts tenint en compte les longituds
equivalents i la pèrdua de càrrega permesa en funció de la pressió de subministrament.
Els càlculs de cada tram s'especifiquen en el full de càlcul adjunt en l’annex de càlculs.
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3.6

Proves de les instal·lacions

Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran
d’estar homologats oficialment.
Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de
realitzar les proves de resistència mecànica, pressió i estanqueïtat previstes a l’article 5 del Reglament del Gas i
ITC corresponent, i presentar certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per la Companyia
Subministradora i/o l’Administració competent.
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4. INSTAL· L ACIÓ D'EV ACU ACIÓ DE AIG ÜES
4.1

Descripció general

L'objecte d'aquest apartat és la descripció i definició de les solucions que es proposen per a la instal·lació
d'evacuació d'aigües per a les cobertes i zones exteriors, així com per als diferents locals humits i punts de
consum de l’edifici.
El present projecte inclou:
-

Desguassos aparells i petita evacuació
Boneres sifòniques de recollida d’aigües de locals humits i pluvials.
Baixants
Ventilacions i vàlvules d’admissió d’aire
Col·lectors penjats i enterrats
Pericons
Separador de greixos
Dipòsit recollida aigües pluvials
Connexió a clavegueram

A la zona d’intervenció existeix una xarxa de clavegueram pública unitària, però a l’edifici es preveu una xarxa
d’aigües pluvials i una altra d’aigües residuals en compliment del Decret d’Ecoeficiència i el DB-HS5 del CTE,
per tant, es disposa un sistema separatiu de recollida d’aigües a l’edifici.
Es preveu una connexió a la xarxa urbana per a la totalitat de les aigües de l’edifici (residuals i pluvials) i per part
de les aigües pluvials superficials i drenades de la zona exterior (connexió 1). S’impedirà que arribin a la xarxa
substàncies químiques corrosives o aigües o vapors a temperatura constant superior a 60 ºC. Es preveu una
segona connexió per l’altra part de les aigües pluvials superficials i drenades de la zona exterior.
La connexió 1 a la xarxa pública, de diàmetre 400 mm (o de 250 mm en el cas de connectar-se només les aigües
residuals), disposarà d’un pericó sifònic registrable previ a la sortida de la parcel·la, d’acord amb la normativa
municipal. La connexió 2, de diàmetre 200 mm, també disposarà d’un pericó sifònic registrable en el límits de la
parcel·la.
Tota l’evacuació es recollirà per gravetat, per la cambra que es forma entre la llosa de fonamentació i els iglús
del forjat de terra de planta baixa, o bé enterrat en el terreny, per aprofitar la cota de connexió (encara per
confirmar). La xarxa horitzontal enterrada es preveu amb una pendent mínima del 2%. En els trams penjats, la
pendent mínima dels col·lectors podrà ser del 1%.
Es preveu l’espai per a un dipòsit de recollida de les aigües pluvials per a reutilització en la instal·lació de reg de
la zona comunitària, d’acord amb l’Ordenança Municipal per a l’Estalvi d’Aigua, de 40 m3 de capacitat. Es deixarà
prevista una última arqueta en la xarxa d’aigües pluvials preparada per a la connexió amb el dipòsit.
El material utilitzat per a la xarxa de sanejament serà el tub de polipropilè amb components mineralitzats per
reduir el nivell sonor. Les canonades es realitzaran amb tub de PP triple capa reforçat amb càrrega mineral
intermèdia segons UNE-EN-1451, tant en els desguassos dels aparells sanitaris com en els baixants i en els
col·lectors penjats i els seus accessoris, amb les peces especials adequades en cada cas i amb comportament
al foc B-s1, d0. Per a diàmetres superiors a 200 mm i per a la xarxa enterrada s’utilitzarà tub de PVC-U de paret
massissa.
Per a la xarxa de desguassos de la cuina, el material serà amb canonades i accessoris d’acer inoxidable, per tal
d’aguantar temperatures de fins a 100ºC segons prescripcions projecte específic cuina.
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En el seu pas per zones habitables s’insonoritzarà la xarxa d'evacuació d'aigües amb compost aïllant tipus PKB2 o equivalent. Principalment en les unions de baixant - col·lector i en els trams horitzontals que discorrin per
zones d'ús públic i zones habitables.
Per tal d’assegurar un bon funcionament de la xarxa d’evacuació i eliminar-ne la possibilitat de produir
desifonaments, i tenint en compte les característiques de l’edifici, es projecta una xarxa de ventilació primària
formada per la prolongació del propi baixant fins a la coberta de l’edifici. Els baixants es prolongaran 1 m per
sobre de qualsevol obstacle en un radi de 10 m i amb un mínim de 1.3 m sobre cobertes no transitables i 2 m en
cobertes transitables. Es mantindrà, a la ventilació, el mateix diàmetre que el baixant. Aquesta ventilació es
complementarà amb vàlvules d’admissió d’aire en els baixants que per raons de distribució no puguin arribar a
coberta i en els ramals de longitud superior a 5 m.
La xarxa disposarà de collarins de sectorització EI quan travessin tancaments divisoris de sectors d'incendi,
segons normativa vigent.
Es preveu també una xarxa d’evacuació de condensats de les unitats interiors del sistema de climatització fins el
baixant més proper.
La instal·lació d'evacuació d'aigües estarà d'acord amb la Norma Tecnològica NTE ISS 1973, sobre
"Instal·lacions de Salubritat i Sanejament", fitxes OCI del COAC i el CTE DB-HS5.

4.2

Boneres i canalons

Per a la recollida de les aigües pluvials de la coberta es preveuen quatre boneres connectades a dos baixants.
Aquestes boneres hauran de tenir una àrea de pas entre 1,5 i 2 vegades la canonada a la qual es connecten. En
cas contrari es disposaran de sobreeixidors, detallats segons projecte d’execució d’arquitectura.
A les zones de sales d’instal·lacions, cuina, cobertes, terrasses i zones pavimentades s’ha previst instal·lar
boneres sifòniques per a la recollida d’aigües i/o canals interceptores de recollida segons els casos.

4.3

Derivacions a aparells sanitaris, unions i desguassos

El desguàs dels aparells sanitaris i traçat dels ramals de petita evacuació serà el més senzill possible fins al
baixant més proper o, quan això no sigui possible, fins al manguetón de l’inodor. Es realitzarà, sempre que sigui
possible, per la pròpia planta, per l'interior de les parets o trasdossats. En cas contrari, es realitzarà pel sostre de
la planta inferior o embegut en el paviment de la pròpia planta amb pendent mínima del 2%. Tots els sanitaris
tindran connexió a paret o terra. Les canonades encastades s'aïllaran per evitar corrosions, aixafaments o fuites.
Tots els aparells sanitaris i boneres disposaran de sifó individual per tal d’evitar la transmissió d’olors des de la
xarxa de sanejament a l’interior dels locals.
La unió entre aparells i tubs s'haurà d'efectuar mitjançant junta elàstica per tal de garantir l’estanqueitat de les
juntes i, a la vegada, permetre certa mobilitat i dilatacions de les canonades.
S'instal·laran vàlvules d'airejament en els aparells sanitaris instal·lats en ramals de connexió de longitud superior
a 5m, per tal d'assegurar el seu correcte funcionament i eliminar la possibilitat de produir desifonaments i pas de
males olors als locals humits.
El ramal de connexió dels aparells amb el baixant tindrà un pendent compresa entre el 2,5% i 4% i una longitud
no superior a 4 m. Els inodors es connectaran directament al baixant més proper amb una longitud màxima de
1,0 m. En el cas de superar aquestes longituds, es consideraran els trams com a col·lectors.
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La conducció des de l’aparell haurà de ser executada amb accessoris preferentment del mateix material, i evitar
realitzar-la amb material de tub manipulat.
El pas de les canonades a través de forjats i murs ha de tenir certa folgança que permeti mínims moviments i
dilatacions.

4.4

Baixants i col·lectors

Els baixants s'allotgen tots en passos formats per parets o murs de gruix no inferior a 12cm, per a la seva millor
subjecció mitjançant brides. Seran verticals, de diàmetre constant en tota la longitud i igual per a l' obtingut per
al tram de màxim cabal.
En tots els casos disposaran d'un sistema de ventilació primària format per la prolongació del propi baixant fins
a la coberta de l'edifici, fins a una alçada mínima de 1,3 m en cobertes no transitables o de 2,2 m en cobertes
transitables. Quan, per motius de distribució arquitectònica, no sigui possible prolongar el baixant fins a la coberta,
aquest disposarà de ventilació mitjançant vàlvules d'admissió d'aire situades en fals sostre o pati i del mateix
diàmetre que el baixant.
Els baixants s'aïllaran per insonoritzar-los en els passos per zones habitables i disposaran de collarets de
sectorització EI quan travessin forjats divisoris de sectors d'incendi, segons normativa vigent.
Tots els baixants tindran una arqueta a peu de baixant registrable i no sifònica, i en el cas de xarxa penjada, un
tap de registre.
Els col·lectors es disposen enterrats en planta baixa o penjats dels sostres de planta primera i baixa. Disposaran
de registres o pericons en els trams de longitud superior a 15m, en els canvis de direcció i en la unió de les
baixants amb els col·lectors en els trams penjats, així com d'arqueta en els trams soterrats.
Es farà que els col·lectors tinguin els mínims canvis de direcció possibles i el seu pendent serà normalment del
2%, essent com a mínim l'1% en trams penjats i del 2% en trams soterrats o per forjat. Si per motius de posada
en obra no fos possible mantenir aquestes pendents es consultarà a la DF sobre la dimensió i traçat dels
col·lectors.
Els col·lectors penjats disposaran de collaret de sectorització EI quan travessin parets divisòries de sectors
d’incendi, segons la normativa vigent.
Es faran servir suports isofònics (amb junta de goma) en nombre i ubicació adequats, essent com a mínim dos
per planta en trams verticals i segons norma UNE 100-152. La unió entre els tubs es realitzarà mitjançant junta
elàstica i maneguets insonoritzats per garantir l'estanquitat de les juntes, i alhora, permetre certa mobilitat i
dilatacions de les canonades.
Totes les unions entre la xarxa vertical i l'horitzontal així com les connexions entre els col·lectors i variacions de
secció es realitzaran mitjançant accessoris especials del mateix material. Els col·lectors es col·locaran per sota
de la xarxa d'aigua potable.
La xarxa enterrada es realitzarà amb canonada de PVC-U de paret massissa, amb accessoris del mateix material,
amb un gruix mínim de paret SDR41 i rigidesa anular nominal SN4. Els tubs s’instal·laran en rases de dimensions
adequades, amb una amplada mínima de 60cm. En els punts on la xarxa creui juntes de dilatació, es realitzarà un
tram de 2 metres amb pendent del 3% per a absorbir possibles assentaments que deixarien la xarxa en contra
pendent.
El projecte dimensiona exactament tots els trams de la xarxa, però en qualsevol cas:
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-

-

Els baixants no seran, en cap cas, de Ø inferior a 90 mm, i a 110 mm si recullen algun vàter.
Els desguassos d'aparells no seran, en cap cas, de Ø inferior a 40 mm, i a 75 mm si recullen alguna
aigüera o dutxa.
Els col·lectors no seran, en cap cas, de Ø inferior a 110 mm, i a 160 mm si recullen algun vàter.

En els plànols venen indicats els diàmetres dels desguassos, baixants i col·lectors horitzontals corresponents.

4.5

Elements especials

4.5.1

Separador de greixos

Per tal d’evitar el transport i evacuació de greixos procedents de la zona de cuina a la xarxa de clavegueram,
s’instal·larà un separador de greixos biològic, enterrat, al qual es connectaran els desguassos que puguin
transportar aquest tipus de productes des dels aparells instal·lats a la cuina central, fent un tractament dels
residus que provoquen, abans del seu vessament a la xarxa.
El funcionament del separador de greixos biològic consta de 3 etapes:
-

Separació: l’aigua residual entra al separador, on una sèrie de plaques divisòries separen el greix i olis
que queden en el separador mentre l’aigua circula cap a l’exterior.
Digestió: els mitjans digestius s’introdueixen en el separador convertint el greix en aigua residual.
D’aquesta forma es redueix la necessitat de buidar el separador freqüentment.
Eliminació: Els productes descompostos són eliminats amb l’arribada de més aigua residual.

El separador constarà d’una unitat separadora i una unitat de dosificació automàtica, permetent el tractament
continuat del greix mitjançant la introducció diària dels microorganismes apropiats per a la generació d’enzims
encarregats de la descomposició dels greixos en composts orgànics biodegradables, no tòxics i innocus per al
mediambient.
Es preveu un separador de 191 litres de capacitat, per a aproximadament 60 serveis de cuina, enterrat, registrable
des de la cuina, i ventilat a planta coberta a través de canonada de 100 mm de diàmetre.
4.5.2

Dipòsit de recollida d’aigües pluvials i tractament

S'ha previst un dipòsit de recollida d’aigua de pluja per a previsió de futura instal·lació de reg de les zones
enjardinades i neteja de zones pavimentades exteriors. S'ha previst la recollida d'aigües de les cobertes i
terrasses de l'edifici.
S'ha establert una reserva d'aigua de 40.000 litres. En cas d'excés d'arribada d'aigua al dipòsit, s'abocarà l'aigua
sobrant a la xarxa urbana a través del sobreeixidor del dipòsit. Aquest sobreeixidor haurà de ser de diàmetre
dues vegades superior a la canonada d'entrada d'aigua al dipòsit de recollida.
La ubicació del dipòsit es preveu enterrada, a la zona pavimentada d’accés. L'espai d'ubicació del dipòsit i la
bomba per a la posterior distribució de l'aigua emmagatzemada, es realitzarà d’acord amb les especificacions del
fabricant.
Es preveu el subministrament i col·locació de dipòsit prefabricat per a muntatge en horitzontal enterrat model
DRP 40000 FE amb filtre extern de la marca REMOSA o equivalent, de longitud 8,70 m i alçada 2,50 m, amb
dues boques d'accés de diàmetre 0,57m, pes aproximat de 1706 kg, segons les especificacions del fabricant, en
el lloc indicat en els plànols.
El circuit d’aigües d’altres qualitats (pluvials), ha de ser independent de la xarxa de distribució interna d’aigua
potable. No poden existir connexions directes ni hi pot haver cap dispositiu que permeti el contacte de l’aigua
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utilitzada amb la de consum de les persones. La totalitat del circuit de reutilització ha de ser convenientment
identificat per evitar confusions en l’ús i el manteniment de la instal·lació.
Tractament de l'aigua i accessoris del dipòsit
Com a accessoris del dipòsit s'ha previst la col·locació dels següents elements de la mateixa marca que la resta
del conjunt:
-

Anti-turbulències model AT per tal de tranquil·litzar l'aigua a l'entrada del dipòsit i evitar la dispersió de la
càrrega de sediments.
Sifó de sobreeiximent model SF
Clapeta de retenció model CAR.
Barrera antirosegadors model AR per evitar l'entrada de rosegadors per la connexió del dipòsit a la xarxa
urbana
Recalçament model R410 per a la boca d'home
Bomba submergible per a reg juntament amb dispositiu de succió model BA, monofàsica, de potència
850W, cabal fins a 4,5 m3/h i pressió disponible fins a 16mca.
Filtre exterior de volum model FV 2350

4.6

Recollida aigües pluvials zona exterior

Per a la recollida de les aigües pluvials de la zona exterior s’han previst drens a les zones enjardinades i de sauló,
així com canals de recollida en el límit de la parcel·la, en el límits amb els veïns, i en el límit entre l’edifici i la zona
de sauló. Les aigües de la zona pavimentada que limita amb el carrer, s’abocaran superficialment fins al
clavegueram.
Les canals modulars de drenatge superficial es preveuen de formigó polímer amb perfils laterals de reforç d’acer
galvanitzat, amb reixa nervada de fosa, amb arquetes prefabricades del mateix sistema modular i amb sortida
lateral de diàmetre 160mm col·locades aproximadament cada 5 o 6 metres, segons el cas (veure documentació
gràfica).
Paral·lel a cada canal modular es preveu la col·locació d’un col·lector enterrat on es connectaran les canals i,
també es connectaran els drens.
La pendent dels col·lectors es preveu del 1% en tota la zona d’intervenció. Es comprovarà aquesta previsió en
obra, un cop comprovada la profunditat del clavegueram, per tal d’aconseguir poder evacuar per gravetat, donada
la distància entre els punts de recollida i el carrer, tal i com s’ha explicat anteriorment.
Es disposaran arquetes o pous de registre en cada trobada entre col·lectors o canvi de direcció dels mateixos,
així com cada 30 m de tram longitudinal. Donat que les canals modulars disposen de reixa registrable en tota la
seva longitud, no es preveu la col·locació d’arquetes de registre en aquests col·lectors.
Es preveu drenar tota la zona enjardinada i de sauló, amb tubs de drenatge o drens col·locats de forma perimetral
i de forma transversal. Es prepararà la base del terreny de cultiu, a la profunditat requerida, amb una pendent del
4% cap als drens i es cobrirà amb emmacat de gravetes un cop col·locats els drens.
Es preveuen drens de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugats i perforats, col·locats sobre llit de gravetes
(3-5 mm Ø) d’aproximadament 10 cm de gruix, i coberts del mateix material. La rasa on s’ubiqui el dren s’omplirà
amb graveta (3-5 mm Ø) fins a un mínim de 40cm per sobre la clau del tub. Els drens aniran embolicats amb
teixit geotèxtil per a evitar el rebliment dels forats. La pendent dels drens es preveu del 0,5%.
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4.7

Dimensionat de la instal·lació

El procediment de càlcul és el contemplat en la fitxa tècnica d'instal·lacions OCI-34 del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya a partir del sistema d'aparells equivalents (AE) + inodors.
El CTE DB-HS5 estableix una metodologia de càlcul amb la qual resulten diàmetres de menor dimensió que amb
el sistema de càlcul utilitzat. Com a criteri general, s'ha utilitzat el sistema de la fitxa OCI conegudes les patologies
i el mal ús que es realitza d'aquesta xarxa, per resultar diàmetres més grans i que, per tant, minimitzen aquests
riscos. Tan sols per motius d’alçada lliure disponible, s’han dimensionat amb el mètode del CTE els col·lectors
penjats de sostre planta baixa.
Aigües Pluvials
Per determinar el diàmetre en cada tram de les derivacions, baixants i col·lectors de la xarxa, es considera:
a) Superfície de coberta i la intensitat màxima de pluja corresponent.
AE = (SUPERFÍCIE m2 / 25) x (INTENSITAT PLUJA l / h • m2 / 100) x 20
-

La pluviometria a considerar és de 110 l/h•m2 segons:
o Zona Intensitat pluviomètrica: B
o Corba Intensitat pluviomètrica: 50

b) Pendent dels trams horitzontals.
Aigües Negres
Per determinar el diàmetre en cada tram de les derivacions, baixants i col·lectors de la xarxa, es considera:
a) Aparells sanitaris que hi descarreguen fent la conversió a aparells equivalents segons taula:
APARELL SANITARI
Rentamans
Bidet
Dutxa
Banyera
Aigüera, Safareig
Rentaplats, Rentadora
Aigüera no domèstica
Rentaplats, Rentadora
no domèstics
Bonera

Nº APARELLS
EQUIVALENTS
1
2
3
4
3
3
6
6
3

b) Nombre d’inodors que hi descarreguen.
c) Pendent dels trams horitzontals. Les taules corresponen a una pendent del 2%. Per a una altra pendent
s’aplicaran els següents coeficients que afecten al nº d’aparells equivalents:
1%.....................0,7

3%.....................1,2
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Recollida aigües escorrentia terreny i drenatges
Per al dimensionat dels drens de la zona enjardinada, s’ha calculat el cabal d’aigua esperat i s’han considerat les
taules de la NTE-ASD. El cabal a evacuar s’ha establert d’acord amb la fórmula:

=
Sent:
−
−
−
−
−

· · ·
3600

Qp: el cabal punta esperat d’aigües pluvials, en l/s
S: la superfície horitzontal de recepció de pluja, en m2
I: la intensitat pluviomètrica màxima, en mm/h o l/h·m2
e: el coeficient d’escorrentia del terreny, que en el cas de la zona enjardinada s’ha considerat de 0,25
(per a l’aigua drenada serà doncs de 0,75)
cs: coeficient de majoració o de seguretat de 1,4, per a absorbir una intensitat pluviomètrica major que
l’esperada en un període de retorn de 10 anys

Dipòsit recollida de pluvials
1. Superfície de recollida. D’acord amb allò establert en l’Ordenança, la capacitat del dipòsit es calcularà
segons:
CD = (SC x 0,05 m³) + (SL x 0,02 m³)
2. Demanda (hipòtesis ja que en el moment de redacció del projecte no esta establerta la demanda)
3. Pluviometria de la zona
S’ha realitzat una previsió d’acumulació estimada de 40.000 litres.
En els plànols s'indiquen els diàmetres de les canonades, així com els elements de registre i ubicació dels
elements de la xarxa.

4.8

Proves de les instal·lacions

Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran
d’estar homologats oficialment.
Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de
realitzar les proves de resistència mecànica i estanqueïtat previstes a l’apartat 5.6 del DB-HS5 del CTE i presentar
certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per l’Administració competent.
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5. INSTAL· L ACIÓ D'ELECTRICI TAT
5.1

Objecte i àmbit d’actuació

L'objecte d'aquest apartat és la descripció de la instal·lació de subministrament i distribució d’electricitat de
l’edifici.
Els elements inclosos en el projecte són:
-

Conjunt de protecció i mesura
Cablejat i canalitzacions
Quadres principal i secundaris
Instal·lació interior
Enllumenat interior
Elements de la instal·lació
Posta a terra
Enllumenat exterior

Totes les indicacions d'aquest capítol es basen en el REBT. Així mateix, la instal·lació complirà la resta de
normatives vigents així com les especificacions de la Companyia subministradora.
Els aspectes referents a tramitacions, permisos i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest
projecte seran a càrrec de l’instal·lador.

5.2

Descripció general de la instal·lació

El local te consideració de Local de reunió segons la ITC-BT-28.
Es preveuen dues escomeses, una per a subministrament normal i una altra per a subministrament de reserva, fins
als corresponents conjunts de protecció i mesura ubicats a la zona de comptadors, en el límit de la parcel·la.
Subministrament normal:
-

Potència instal·lada electricitat = 413,67 kW
Potència simultània electricitat= 186,15 kW
Factor de simultaneïtat considerat = 0,45
Cablejat = 4x240+120+1,5 mm2

Subministrament de reserva:
-

TMF10-400A

TMF10-100A

Potència instal·lada electricitat = 121,33 kW
Potència simultània electricitat= 54,6 kW
Factor de simultaneïtat considerat = 0,45
Cablejat = 4x35+16+1,5 mm2

La distribució general i interior de les instal·lacions de baixa tensió, es preveu des del quadre elèctric general de
baixa tensió ubicat a l’armari adjacent a la sala d’instal·lacions, alimentat amb subministrament de xarxa.
Per tal de reduir el cablejat i optimitzar el traçat pels espais disponibles en funció de la geometria i estructura de
l’edifici, es preveu una estructura de quadres secundaris per zones del projecte. El projecte consta de 2 zones
d’actuació: la planta baixa, alimentada directament des del quadre general, i les plantes pis, alimentades des dels
quadres secundaris ubicats a la pròpia planta. S’han previst quadres secundaris específics per la cuina central,
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la bugaderia, la instal·lació de climatització (sala tècnica en planta baixa i planta coberta), i un altre quadre de
SAI per les preses informàtiques i sistemes de control i comunicacions. També s’ha previst un quadre per
cadascuna de les habitacions de les plantes pis. Cada quadre dona resposta a les necessitats dels espais mes
pròxims a la seva ubicació.
A cadascuna de les zones se situarà un quadre de comandament i protecció per als circuits elèctrics de la seva
influència, preveient una ampliació del 30%. Els quadres s’ubicaran en armaris metàl·lics de dimensions i
característiques adequades.
La connexió des del quadre general existent amb els nous quadres secundaris es realitza mitjançant safates
aïllades ubicades en el fals sostre de lames segons l’alçada de l’equipament que alimenten. Aquestes safates
seran compartimentades per tal de resoldre el cablejat de comunicacions.
Les línies fins a les diferents preses discorreran per canals/safates elèctriques prefabricades. La distribució de
veu i dades es preveu totalment paral·lela i forma part del projecte específic de comunicacions. Com s’ha explicat
abans, es preveuen canals a diferents alçades per tal de garantir el pas de cablejat de tots els elements en els
diferents nivells.
Es preveu la col·locació d’una bateria automàtica de condensadors per a compensar el factor de potència de la
instal·lació. Les bateries de condensadors es dimensionaran per obtenir un factor de potència de 0,98.
Es preveu la col·locació d’un petit SAI per alimentació de tots els de les preses de corrent de zones concretes i
elements amb electrònica per tal de garantir una corrent estabilitzada en aquests elements.
La potència elèctrica del projecte ve donada per l’enllumenat general previst per les sales i espai general, preses
generals de corrent, climatització i instal·lacions previstes en el projecte.

5.3

Consideracions tècniques del projecte

El conjunt d’instal·lacions elèctriques del projecte s’ha estudiat tenint en compte les següents consideracions:
5.3.1

Prescripcions de caràcter general

-

Es realitzarà segons el REBT R.D. 842/2002 de 2 d’agost, les instruccions complementàries, les normes
UNE referenciades en el reglament, les recomanacions recollides en les NTE i les pròpies de les
companyies subministradores.

-

L’energia serà subministrada a manera de corrent alterna trifàsica 230/400V i 50 Hz.

-

Els conductors i cables que s’utilitzin en les instal·lacions seran de coure, seran sempre aïllats i lliure
d’halògens, tal i com s’indica a la ITC-BT 20 i 28.

-

La caiguda de tensió admesa pel dimensionat de conductors serà com a màxim:
o
o
o

1,5% en la derivació individual (no existeix LGA per tractar-se d’un únic usuari)
3% en la instal·lació d’il·luminació
5% en la instal·lació per altres usos

-

El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se, de manera que la caiguda de tensió total sigui
inferior a la suma dels valors límits especificats per ambdós.

-

Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per la Norma UNE 20460-5-523 i el
seu annex Nacional.

-

Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables. Quan hi hagi un conductor neutre en la
instal·lació o es prevegi per un conductor de fase el seu pas posterior a conducte neutre, s’identificaran
aquests amb color blau clar. Al conductor de protecció se l’identificarà pel color verd-groc. Tots els
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conductors de fase, o en el seu cas aquells pels que no es prevegi el seu pas a neutre, s’identificaran
pels colors marró o negre.
-

Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents s’utilitzarà també el color gris.

-

Els conductors de protecció que estiguin constituïts pel mateix metall que els conductors de fase o polars,
tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent en funció de la secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació.
Seccions dels conductors de
Seccions mínimes dels
fase o polars de la instal·lació.
conductors de protecció.
(mm2)
(mm2)
S ≤ 16
S(*)
16< S≤35
16
S> 35
S/2
(*) amb un mínim de:
2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la
canalització d’alimentació i tenen una protecció mecànica.
4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la
canalització d’alimentació i no tenen una protecció mecànica.

-

Si s’apliquen diferents sistemes de protecció en instal·lacions pròximes, s’utilitzarà per a cada un dels
sistemes un conductor de protecció diferent. En els passos pel mig de parets o sostres estaran protegits
per un tub d’adequada resistència mecànica, segons ITC-BT 21 per canalitzacions empotrades.

-

No s’utilitzarà un conductor de protecció comú per instal·lacions de tensions nominals diferents.

-

Si els conductors actius van a l’interior d’una envolvent comú, es recomana incloure també dins d’ella el
conductor de protecció, en aquest cas presentarà el mateix aïllament que els altres conductors. Quan el
conductor de protecció s’instal·li fora d’aquesta canalització seguirà el curs de la mateixa.

-

En una canalització mòbil tots els conductors inclòs el conductor de protecció, aniran per la mateixa
canalització.

-

Quan les canalitzacions estiguin constituïdes per conductors aïllats col·locats sota tubs de material
ferromagnètic, o per cables que tinguin una armadura metàl·lica, els conductors de protecció es
col·locaran en els mateixos tubs o formaran part dels mateixos cables que els conductors actius.

-

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i químic,
especialment en els passos a través dels elements de la construcció.

-

Les connexions d’aquests conductors es realitzaran mitjançant unions soldades sense utilitzar àcid o per
peces de connexió d’ajustament de rosca, essent accessibles per a verificació i assaig. Aquestes peces
seran de material inoxidable i els cargols d’ajustament, si es fan servir, estaran previstos per evitar que
s’afluixin.

-

Es prendran les precaucions necessàries per evitar el deteriorament causat per efectes electroquímics
quan les connexions siguin metalls diferents (coure-acer-alumini...).

-

Les instal·lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que puguin
produir-se en un punt de la mateixa, afectin només a algunes parts de la instal·lació, pel que els diferents
dispositius de protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els
dispositius generals de protecció que els precedeixin.

-

Tota instal·lació es dividirà en diferents circuits, segons les necessitats, per tal de:
•
•
•

Evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d’una avaria.
Facilitar les verificacions, assaigs i manteniments.
Evitar els riscos que podrien resultar d’una errada d’un sol circuit que pogués dividir-se, com per
exemple si només hi ha un circuit d’enllumenat.
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-

Es mantindrà el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part d’una instal·lació,
de manera que quedi repartida entre les seves fases o conductors polars.

-

Es podran desconnectar de la font d’alimentació d’energia, les següents instal·lacions:
•
•

-

Tota instal·lació que tingui l’origen en una línia general d’alimentació.
Tota instal·lació que tingui l’origen en un quadre de comandament o de distribució.

Els dispositius admesos per aquesta desconnexió, que garantirà la separació omnipolar (excepte en el
neutre de les xarxes TN-C) són:
•
•
•
•

Els curtcircuits fusibles.
Els seccionadors.
Els interruptors amb separació de contactes major de 3 mm o amb nivell de seguretat equivalent.
Els borns de connexió, només en cas de derivació d’un circuit.

-

Els dispositius de desconnexió es situaran i actuaran en un mateix punt de la instal·lació i, quan aquesta
condició no es pugui complir es col·locaran instruccions o avisos aclaridors. Els dispositius hauran de ser
accessibles i estaran disposats de manera que permetin la fàcil identificació de la part de la instal·lació
que separen.

-

Tota instal·lació interior o receptora en el seu origen, circuits principals i quadres secundaris. Podran
exceptuar-se d’aquesta prescripció els circuits destinats a rellotges, a rectificadors per a instal·lacions de
telefonia en que la seva potència nominal no excedeixi de 500 VA i els circuits de comandament de
control, sempre que la seva desconnexió impedeixi complir alguna funció important per a la seguretat de
la instal·lació. Aquests circuits podran desconnectar-se mitjançant dispositius independents del general
de la instal·lació.

-

S’instal·laran dispositius apropiats que permetin connectar i desconnectar en càrrega en una sola
maniobra, en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Els dispositius admesos per a la connexió i desconnexió en càrrega són:
•
•

•
-

Qualsevol receptor.
Tot circuit auxiliar per comandament o control, exceptuant els destinats a la tarificació de la
energia.
Tota instal·lació d’aparells d’elevació o transport, en el seu conjunt.
Tot circuit d’alimentació a baixa tensió destinat a una instal·lació de tubs lluminosos de
descàrrega a alta tensió.
Tota instal·lació de locals que presenti risc d’incendi o d’explosió.
Les instal·lacions a la intempèrie.
Els circuits amb origen en els quadres de distribució.
Les instal·lacions d’acumuladors.
Els circuits de sortida dels generadors.

Els interruptors manuals.
Els curtcircuits fusibles d’accionament manual, o qualsevol altra sistema aïllat que permeti
aquestes maniobres sempre que tingui poder de tall i de tancament adequat i independent de
l’operador.
Les clavilles de les preses de corrent d’intensitat nominal no superior a 16 A.

Hauran de ser tall omnipolar els dispositius següents:
•
•

•
•

Els situats en el quadre general i els secundaris de tota instal·lació interior o receptora.
Els destinats a circuits (excepte en sistemes de distribució TN-C, en els que el tall del conductor
neutre està prohibit i excepte en els TN-S en els que es pugui assegurar que el conductor neutre
està al potencial de terra).
Els destinats a receptors que la seva potència sigui superior a 1000W, (excepte que
prescripcions particulars admetin tall no omnipolar).
Els situats en circuits que alimentin a llums de descàrrega o autotransformadors.
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•

Els situats en circuits que alimentin a instal·lacions de tubs de descàrrega d’alta tensió.

-

En els altres casos, els dispositius podran no ser de tall omnipolar.

-

El conductor neutre o compensador no podrà ser interromput excepte quan el tall s’estableixi per
interruptors omnipolars.

-

Les instal·lacions elèctriques s’establiran de manera que no suposin un risc per a les persones i els
animals domèstics tant en servei normal com quan pugui presentar-se avaries previsibles.

-

Pel que als riscos, les instal·lacions hauran de projectar-se i executar-se aplicant les mesures de
protecció necessàries contra els contactes directes i indirectes.

-

Aquestes mesures de protecció són les assenyalades en la Instrucció TC-BT-24 i hauran de complir el
que està indicat en la UNE 20460.

-

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament al menys igual als valors indicats a la
taula següent:
Tensió nominal de la
Tensió d’assaig en corrent
Resistència d’aïllament
instal·lació
contínua (v)
(M )
Molt Baixa Tensió de
Seguretat
(MBTS)
Molt Baixa Tensió de
250
≥0,25
Protecció
(MBTP)
Inferior o igual a 500 V,
excepte cas anterior.
500
≥0,5
Superior 500 V
1000
≥1,0
Nota: per instal·lacions a MBTS i MBTO, vegis ITC-BT-36,1ª

-

Aquest aïllament s’entén per una instal·lació en la que la longitud del conjunt de canalitzacions, i
qualsevol que sigui el número de conductors que la composen, no excedeixi a 100 metres. Quan aquesta
longitud excedeixi del valor anteriorment citat i pugui fraccionar-se la instal·lació en parts
d’aproximadament 100 metres de longitud o bé per seccionament, desconnexió, retirada de fusibles o
obertura d’interruptors, cada una de les parts en què la instal·lació ha sigut fraccionada haurà de
presentar la resistència d’aïllament que correspongui.

-

Quan no sigui possible efectuar el fraccionament citat, s’admet que el valor de la resistència d’aïllament
de tota la instal·lació sigui, en relació al mínim que li correspongui, inversament proporcional a la longitud
real, en hectòmetres, de les canalitzacions.

-

L’aïllament es mesurarà amb relació a terra i entre conductors, mitjançant un generador de corrent
contínua capaç de subministrar les tensions d’assaig especificades en la taula anterior amb una corrent
de 1mA per a una càrrega igual a la mínima resistència d’aïllament específica per a cada tensió.

-

Durant el mesurament, els conductors, inclòs en conductor neutre o compensador, estaran aïllats de
terra, així com de la font d’alimentació d’energia a la que estan units habitualment. Si les masses dels
aparells receptors estan unides al conductor neutre, es suprimiran aquestes connexions durant la
mesura, restablint-se una vegada aquesta s’ha acabat.

-

Quan la instal·lació tingui circuits amb dispositius electrònics, en els esmentats circuits els conductors de
fase i el neutre estaran units entre ells durant les mesures.

-

La mesura d’aïllament amb relació a terra, s’efectuarà unint a aquesta el pol positiu del generador i
deixant, en principi, tots els receptors connectats i els seus comandaments en posició “parada”,
assegurant-se que no existeixi falta de continuïtat elèctrica en la part de la instal·lació que es verifica; els
dispositius d’interrupció es posaran en posició de “ tancat” i els curtcircuits instal·lats com en servei
normal. Tots els conductors es connectaran entre ells incloent el conductor neutre o compensador, a
l’origen de la instal·lació que es verifica i a aquest punt es connectarà el pol negatiu del generador. Quan
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la resistència d’aïllament obtinguda resultés inferior al valor mínim que li correspongui s’admetrà que la
instal·lació es, tot i així correcta, si es compleixen les condicions següents:
•

Cada aparell receptor presentarà una resistència d’aïllament com a mínim igual al valor
assenyalat per la Norma UNE que li correspongui o en el seu defecte 0,5 MΩ

•

Desconnectats els aparells receptors, la instal·lació presenta la resistència d’aïllament que li
correspongui.

-

La mesura de resistència de l’aïllament entre conductors polars, es fa després d’haver desconnectat tots
els receptors, quedant els interruptors i curtcircuits en la mateixa posició que l’assenyalada anteriorment
per a la mesura del aïllament amb relació a terra. La mesura de la resistència d’aïllament es farà
successivament entre els conductors dos a dos, englobant el conductor neutre o compensador.

-

Pel que fa a la rigidesa dielèctrica d’una instal·lació, ha de ser de manera que desconnectats els aparells
d’utilització (receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1000 volts de freqüència
industrial, essent U la tensió màxima de servei expressada en volts i amb un mínim de 1500 volts. Aquest
assaig es realitzarà per cada un dels conductors inclòs el neutre o compensador, amb relació a terra i
entre conductors, excepte per aquells materials en els que es justifiqui que hagi estat realitzat dit assaig
prèviament pel fabricant.

-

Durant aquest assaig els dispositius d’interrupció es posaran en la posició de “tancat” i els curtcircuits
instal·lats com en servei normal. Aquest assaig no es realitzarà en instal·lacions corresponents a locals
que presentin riscs d’incendi o exposició.

-

Els corrents de fuga no seran superiors per al conducte de la instal·lació o per cada un dels circuits en
que aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presenten els interruptors
diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes.

-

Les bases de presa de corrent utilitzades en les instal·lacions interiors o receptores seran del tipus indicat
en les figures C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE20315. El tipus indicat de la figura C3a queda
reservat per instal·lacions en les que es requereixi distingir la fase del neutre o disposar d’una xarxa de
terres específiques.

-

En instal·lacions diferents de les indicades en la ITC-BT25 per a habitatges, a més s’admetran les bases
de corrent indicades en la sèrie de normes UNE EN 60309.

-

Les bases mòbils hauran de ser del tipus indicat en les figures ESC 101ª, C2a oC3a de la norma UNE
20315. Las clavilles utilitzades en els cordons prolongadors hauran de ser del tipus indicat en les figures
ESC10-1b, C2b, C4, C6 o ESBG25-5b.

-

Les bases de presa de corrent del tipus indicat en les figures C1a, les execucions fixes de les figures
ESBV 10-5a i ESC10-1a , així com les clavilles de les figures ESB10-5b i C1b, recollides en la norma
UNE 20315, només podran comercialitzar-se i instal·lar-se per reposició de les existents.

-

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i /o derivacions pel simple
retorciment o enrotllament entre els mateixos conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant
borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre’s així
mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se en l’interior de caixes
d’entroncament i/o de derivació excepte en els casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT.21. Si es tracta
de conductors de diversos fils cablejats, les connexions es realitzaran de manera que el corrent es
reparteixi per tots els conductors components i, si el sistema adoptat és de cargol d’ajustament entre una
arandela metàl·lica sota el seu cap i una superfície metàl·lica els conductors de secció superior a 6 mm2
hauran de connectar-se mitjançant terminals adequades, de manera que les connexions no quedin
sotmeses a esforços mecànics.
5.3.2

-

Prescripcions per a locals de pública concurrència

El quadre general de distribució es col·locarà en el punt més pròxim possible a l’entrada de de l’escomesa
o derivació individual i es col·locarà junt o sobre aquest els dispositius de comandament i protecció. En
el cas de no ser possible, s’instal·larà en l’esmentat punt un dispositiu de comandament i protecció. Es
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preveu col·locar el quadre general de baixa tensió en armari adjacent a la sala tècnica, a planta baixa,
en un lloc al que no té accés el públic.
-

Del quadre general sortiran les línies generals que alimenten directament els aparells receptors o bé les
línies generals de distribució a les que es connectarà mitjançant caixes o través de quadres secundaris
de distribució els diferents circuits alimentadors. Els aparells receptors que consumeixin més de 16
ampers s’alimentaran des del quadre general o des dels secundaris.

-

El quadre general de distribució i els quadres secundaris s’instal·laran en llocs als que no tingui accés el
públic i estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat d’incendi o de pànic (cabines de projecció,
escenaris, sales de públic, aparadors, etc.), mitjançant elements a prova d’incendis i portes no
propagadores del foc. Els comptadors podran instal·lar-se en un altre lloc, d’acord amb l’empresa
subministradora d’energia elèctrica, i sempre abans del quadre general.

-

El quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran dispositius de comandament i
protecció per cada una de les línies generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. A prop
de cada un dels interruptors de quadre es col·locarà una placa indicadora del circuit al qual pertanyen.

-

En les instal·lacions per enllumenat de locals o dependències on es reuneixi el públic, el nombre de línies
secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a alimentar haurà de ser tal que el tall de
corrent en un qualsevol d’ells no afecti a més de la tercera part del total de llums instal·lats en els locals
o dependències que s’il·luminen alimentades per les esmentades línies. Cada una d’aquestes línies
estaran protegides en el seu origen contra sobrecàrregues, curtcircuits i contra contactes indirectes.

-

Les canalitzacions hauran de realitzar-se segons lo disposat en les ITC-BT-19 i ITC-Bt-20 i estaran
constituïdes per:
•

Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750v, col·locats sota tubs o canals
protectors, perfectament empotrats en especial en les zones accessibles al públic.

•

Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750v, amb coberta de protecció,
col·locats en forats de construcció totalment construïts amb materials incombustibles de
resistència al foc RF-120 com a mínim.

•

Conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1kV, armats, col·locats
directament sobre les parets.

-

Els cables i sistemes de conducció de cables han d’instal·lar-se de manera que no redueixin les
característiques de l’edifici en la seguretat contra incendis.

-

Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en la connexió interior de quadres
elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de l’incendi amb emissió de fums i opacitat
reduïda.

-

Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50Hz no podrà donar tensió de retorn a l’escomesa de
la xarxa de Baixa Tensió pública que alimenten al local de pública concurrència
5.3.3

Prescripcions complementàries per a locals de reunió, treball i usos sanitaris

A més de les prescripcions generals indicades es compliran en els locals de reunió les prescripcions
complementàries següents.
-

A partir del quadre general de distribució s’instal·laran línies distribuïdores generals accionades per mitjà
d’interruptors omnipolars.

-

Amb caràcter general en tota la instal·lació s’arribarà al màxim equilibri de càrregues entre els diferents
conductors i al mateix temps es sectoritzarà i es subdividirà de manera que les pertorbacions originades
per avaries eventuals en qualsevol punt afectin a un mínim de parts.

-

L’esquema elèctric respon a l’anomenat com TT, amb un punt d’alimentació neutre connectat directament
a terra. Les masses de les instal·lacions es connectaran a una presa a terra separada de la presa de
terra de l’alimentació.
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-

Els cables utilitzats seran no propagadors d’incendis i amb una emissió de fums i opacitat reduïda (UNE
21123/4ay5a).

-

El cosinus de φ major o igual de 0,9 cosφ≥0,9

-

El projecte, al tenir la denominació de asil amb ús sanitari, entra en la consideració de Pública
Concurrència (BT-28), dins de l’apartat de reunió. Disposarà d’enllumenat d’emergència i
subministrament de reserva, és a dir, doble subministrament elèctric (Normal + Complementari). El
subministrament de reserva es preveu amb una segona escomesa a xarxa urbana o centre de
transformació diferent del de subministrament normal.
Tipus de local de pública concurrència:
Serà local de
Tipus de local

Exemples

pública
concurrència

Cines,
1.

Espectacles

i

activitats

recreatives

teatres,

auditoris,

estadis,

pavellons

d’esports, places de toros, hipòdroms, parcs
d’atraccions, fires, sales de festa, discoteques,

sempre

sales de jocs d’atzar.
Temples, sales de conferencies i congressos, bars,
cafeteries, restaurants, museus, casinos, hotels,
hostals, zones comuns de centres comercials,
aeroports, estacions de viatgers, aparcaments d’ús
2.1

Locals

de

sempre

públic tancat de més de 5 vehicles, asils, escoles
bressol

reunió

Centres d’ensenyament, biblioteques, establiments

2. Locals de

comercials, residències d’estudiants, gimnasos,

reunió,

sales d’exposicions, centres culturals, clubs socials

treball i usos

i esportius

sanitaris

Ocupació

Oficines amb presencia de públic

50

local
Ocupació

2.2 Locals de treball

>

persones alienes al

>

50

persones alienes al
local

Hospitals, ambulatoris, sanatoris
2.3 Locals d’usos

Ocupació
Consultoris mèdics, clíniques

sanitaris

Sempre
>

50

persones alienes al
local

3.1

BD2

(baixa

densitat d’ocupació,
3. Segons la

difícil evacuació)

dificultat

3.2

d’evacuació

densitat d’ocupació,

de qualsevol

fàcil evacuació)

local

3.3

BD3

BD4

Edificis de gran altura, soterranis

(alta

(alta

densitat d’ocupació,
difícil evacuació)
4. Altres locals

Locals oberts al públic: grans magatzems

sempre

Edificis de gran altura oberts al públic
Locals en soterranis oberts al públic
Qualsevol local no inclòs en els altres epígrafs amb
capacitat superior a 100 persones alienes al local

sempre

Nota 1: quan un local pugui estar considerat sota 2 epígrafs, un d’ells “sempre obligatori” i l’altre “depengui de
l’ocupació”, es prendrà la condició de “sempre obligatori”
Nota 2: quan en un local sigui difícil evaluar el número de persones alienes a ell o la dificultat d’evacuació en cas
d’emergència, es considerarà el local com de pública concurrència.

-
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5.4

Instal·lació interior

Per les seves característiques d’ús, es tracta d’un local de pública concurrència, respectarà la Instrucció Tècnica
Complementaria ITC-BT-28 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
5.4.1

Quadre general de distribució i subquadres

Tots els subquadres de distribució s’instal·laran dins d’armaris de protecció. Aquests armaris, seran per muntatge
superficial amb cos de xapa d’acer laminat de 1.0 mm., autoextingible, amb porta transparent, amb grau de
protecció IP 40. Tots ells es muntaran segons la ITC-BT-17 i a l’interior de recintes no combustibles quan
s’instal·lin en sales de públic. La configuració interior de cadascun d’ells, està grafiada en plànols, amb la
intensitat nominal de cada interruptor, i està d’acord amb els resultats obtinguts en els fulls de càlcul. Aniran
proveïts de panys per evitar l’accés a les persones no autoritzades el conjunt dels quals estarà preparat per
allotjar en el seu interior la unitat funcional d’embornat i tots els dispositius de protecció i maniobra indicats a
l’esquema adjunt amb un espai de reserva del 30%.
Els mecanismes de comandament i protecció seran normalitzats d'una firma de prestigi i abans de la seva
instal·lació s’efectuaran les proves corresponents per verificar el correcte funcionament, així com les corbes de
característiques donades pel fabricant. Tots ells compliran la ITC BT 22, ITC BT 23 i la ITC BT 028, portant tots
elles una placa indicadora del circuit al qual pertanyen.
Els dispositius ubicats als quadres són fonamentalment, els interruptors de protecció dotats de relés
electromagnètics accionables manualment, així com els interruptors diferencials sensibles a corrents de fuga,
dimensionats d’acord amb la intensitat de cada circuit i amb capacitat suficient de ruptura per suportar la corrent
de curtcircuit. La sensibilitat dels diferencials serà de 0,03A en general i de 0,3A pels motors. En cas de successió
de diferencials aigües a munt es col·locaran diferencials de 300mA i selectius. En els cas dels circuits sotmesos
a maniobres o accionament per part del personal es preveuen contactors pel seu accionament en les línies
d'enllumenat indicades a l'esquema unifilar per tal de realitzar enceses i apagades generals. Es preveuen també
circuits/llumeneres permanents.
Les línies s’han estudiat amb una certa generositat de longituds per possibles canvis d’ubicació d' aparells i tenir
flexibilitat en el traçat. S’han previst circuits d'enllumenat en relació a la seva ubicació, circuits de preses tant dels
aparells previstos con preses generals pel local, circuits d'alimentació a equips de tractament, extractors,
ordinadors, previsió per a sistema de seguretat, circuits d'equips de climatització i ACS.
La distribució dels diferents circuits entre les tres fases es realitzarà de manera tal que les mateixes treballin el
més equilibradament possible.
En els esquemes s’han indicat els circuits establerts, definint per a cada un d’ells la potència instal·lada, la de
càlcul, la intensitat absorbida i la secció dels conductors.
Del quadre general de distribució es derivaran les línies als diferents subquadres i circuits que conformen la
instal·lació elèctrica, del qual es deriven tots els circuits a les diverses zones de la intervenció.
Com a quadres secundaris s’han previst els quadres de les habitacions, quadre de planta normal i complementari
(primera i segona), quadre de SAI, quadre de cuina, quadre de bugaderia i quadres per a equips de clima (sala
tècnica i coberta).
La ubicació dels quadres queda indicada als plànols.
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5.4.2

Cablejat

Les línies principals de distribució que surten dels quadres secundaris, estaran formades per conductors
tetrapolars o bipolars de coure més un conductor unipolar de protecció amb aïllament amb base de poliolefines,
amb coberta exterior de termoplàstica, no propagadors de foc, baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb
tensió d’ aïllament de 0,6/1 kV, segons descripció de la Norma UNE 21123 part 4 i 5 i la UNE 211002 segons la
ITC-BT-28. La secció de cadascuna de les fases s’ha dimensionat, respectant la intensitat màxima de corrent
admissible marcada a la ITC BT 07 corregida amb un factor de depreciació de 0.8 degut a l’agrupació de
conductors en canals, amb el fi d’obtenir una caiguda de tensió establerta dins els límits normatius.
La secció del conductor neutre i del conductor de protecció, en tots els casos, s’ha dimensionat tal i com es marca
a la ITC BT 019.
En el càlcul de les seccions s’ha previst un repartiment de la caiguda de tensió màxima, de l’origen fins el receptor
final, de la següent manera:
-

Des del Quadre General de Distribució fins els Subquadres de distribució 1%.
Dels subquadres fins els receptors d’enllumenat 2%.
Dels subquadres fins els receptors de força 4%
5.4.3

Canalitzacions

Generals
Es preveuen canals de diferents tipus: de reixa metàl·liques, de xapa amb tapa i de PVC segons el lloc.
Les dimensions previstes de les canals i safates són:
-

Safata per sostre planta baixa: 400x100 mm i 300x100 mm
Safata per sostre planta tipus: 300x60 mm
Derivació a planta coberta: 200x60 mm

La seva disposició queda indicada en els plànols adjunts.
Les característiques materials de les canals protectores de PVC i del tub corrugat compliran les instruccions ITCBT-19 i ITC-BT-20 i normes UNE corresponents.
Tots els conductors d’alimentació de receptors elèctrics aniran protegits mitjançant tubs rígids o corrugats de
PVC doncs la instal·lació es realitzarà de manera superficial.
Les característiques materials de les canals protectores de PVC i del tub corrugat compliran les instruccions ITCBT-19 i ITC-BT-20 i normes UNE corresponents.
Derivacions
Les connexions entre conductors es realitzaran amb borns de connexió a l’interior de caixes de PVC de les
dimensions adequades, de muntatge superficial per instal·lacions vistes o encastades segons el cas. Les caixes
de derivació seran de plàstic o metàl·liques d’acord amb el criteri abans esmentat. El connexionat en el seu
interior serà sempre amb borns. La seva altura serà com a mínim un 150% del diàmetre del tub més gran.
A les sales d'instal·lacions i a totes les connexions d’elements exteriors situats a la intempèrie, les caixes de
derivació seran de muntatge superficial i estanques, ja siguin metàl·liques o de PVC.
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S’utilitzaran en general tubs no propagadors de la flama i de baixa emissivitat de fums, aïllants rígids curvables
en calent en muntatge superficial per les zones interiors i tubs d’acer galvanitzat pels circuits exteriors i sales de
màquines.
5.4.4

Proteccions

La instal·lació disposarà dels elements de protecció necessaris contra:
-

Sobreintensitats: S’han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir la protecció contra
sobreintensitats i curtcircuits.

-

Contactes directes. La instal·lació s’efectuarà procurant que les parts actives no siguin accessibles a les
persones, protegint convenientment les caixes de derivació i embornament a receptors.
Es recobriran les parts actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti la corrent de contacte a
1mA.

5.4.5

Càlcul de conductors

Les seccions de conductors obtingudes mitjançant càlcul i definides en els esquemes adjunts, responen als
següents criteris:
1

Intensitat admissible
En línies monofàsiques:

I=

En línies trifàsiques:

I=

P
230x0,9
P
3x400x0,9

2

Caiguda de tensió menor que l’admissible
En línies monofàsiques:

e=

2PxL
230 x C x S

En línies trifàsiques:

e=

PxL
400 x C x S

e ≤ caiguda de tensió admissible (%) x tensió nominal = volts
C= 56 m/ohm·mm2 per al coure, 35 m/ohm·mm2 per a l’alumini
S= secció dels conductors, en mm2
P= potència que serà transportada, en watts
L= longitud de la línia en metres
Les caigudes de tensió admissibles s’han considerat segons els criteris especificats al REBT.

5.5

Xarxa de posta a terra (ITC-BT-18)

El regim de neutre previst per a la distribució de potència a la instal·lació descrita en aquesta memòria es regeix
per un esquema de distribució TT a l’interior de les dependències, el que suposa la distribució d’un conductor de
protecció, independent del neutre, per cadascun dels circuits de les instal·lacions fins l’origen de la mateixa.
La instal·lació de terra estarà convenientment muntada per tal d’obtenir:
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-

Una tensió de contacte inferior a 24 V a la cambra d’ instal·lacions i inferior a 50 V a la resta de l’ edifici.
Resistència a terra inferior a 10 ohms segons la norma UNE 21186 apartat 4
El conductor d’enllaç amb l’ anell de terra i així mateix els conductors que formin l’ anell, no superin els
150 °C de temperatura quan es provoqui un defecte f ase-massa o fase-terra.

Cal connectar a la presa de terra tota massa metàl·lica important que hi hagi a la zona de la instal·lació, i les
masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan el seu tipus d’aïllament o les seves condicions
d’instal·lació ho exigeixin.
S’haurà de connectar les parts metàl·liques dels equips de climatització, safates metàl·liques de distribució
electricitat, llumeneres, equips, xarxa elèctrica, instal·lacions d’aigua, etc... De manera general es connectaran
totes les parts metàl·liques de l’edifici segons REBT.
Tota la xarxa de terra complirà l’ especificat a la ITC BT 18.
PUNTS DE POSTA A TERRA
Els punts de posta a terra es podran situar:
-

En els celoberts destinats a cuines i banys, etc., i en rehabilitació o reformes d’edificis existents.
En el local o en el lloc de la centralització de comptadors
En el punt d’ubicació de la caixa general de protecció (és la localització corresponent a aquest projecte)
En qualsevol local on es pugui preveure la instal·lació d’elements destinats a serveis generals o
especials.

No es podran utilitzar com a conductors de terra les canonades d’aigua, gas, calefacció, desguassos, conductes
d’evacuació de fums o d’escombraries, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant de la instal·lació elèctrica
com de telèfons o de qualsevol altre similar, ni les parts conductores dels sistemes d’allotjament de cables, tubs,
canals o safates.
CÀLCUL DE POSADA A TERRA
• Tipus de terreny: resistència estimada = 1000 ohms/m (“pendent de confirmar segons les proves sobre el
lloc”).
Conducte soterrat horitzontalment de coure nu:
L=

2ρ
R

On:
-

L= longitud del conducte soterrat en m
ρ= resistència del terreny en ohm/m
R= resistència de posada a terra en ohm

POSADA A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ
Sensibilitat mínima dels diferencials per a motors: 300 mA.
R= 10 ohm en compliment de la Normativa de les Infrastructures de Telecomunicacions ITC RD 401/2003 de 4
d’abril. Annex IV. Especificacions Tècniques Mínimes de les Edificacions Apartat 7.1 que diu:
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“El sistema de posada a terra en cada un dels recintes haurà de constar essencialment d’un anell interior i tancat
de coure, en el qual s’hi haurà d’intercalar, almenys, una barra col·lectora, també de coure i sòlida, dedicada a
servir com terminal de terra dels recintes. Aquest terminal haurà de ser accessible amb facilitat i tenir les
dimensions adequades, i estar connectat directament al sistema general de terra de l’immoble en un punt o més.
A aquest terminal se li connectarà el conductor de protecció o d’equipotencialitat i la resta de components o
equips que hagin d’estar posats a terra regularment.
Els conductors de l’anell de terra s’hauran de fixar a les parets dels recintes a una alçada que en permeti la
inspecció visual i la connexió dels equips. L’anell i el cable de connexió de la barra col·lectora al terminal general
de terra de l’immoble caldrà que estiguin formats per conductors flexibles de coure d’una secció de 25 mm2 pel
cap baix.
Els suports, ferraments, bastidors, safates, etc., metàl·lics dels recintes caldrà unir-los a terra local. Si en
l’immoble hi ha més d’una presa de terra de protecció, hauran d’estar elèctricament unides.”
Càlcul resultant:
L=

1000 ohm/m
= 100 m (a confirmar amb la dada real del terreny)
10 ohm/m

La longitud del conducte de coure nu ha de ser de L ≥ 100m, i la secció mínima de 35 mm2.
La xarxa de connexió de posada a terra dels elements estructurals haurà d’abastar tota la planta de l’edifici.
El sistema general de terra de l’immoble ha de tenir un valor de resistència elèctrica no superior a 10 Ω respecte
a la terra llunyana.

5.6

SAI

Per a l’alimentació de les preses informàtiques de recepció i les repartides per les plantes s’ha previst un sistema
d’alimentació ininterrompuda S.A.I. en execució IN LINE, de 10 kVA.
La ubicació del SAI està prevista a l’armari de la zona d’accés.
Es dimensionarà per a una autonomia de 8-10 minuts i podrà ser ampliable amb bateries.
Els circuits de SAI es dimensionaran de manera que una línia (protegida amb tèrmic-diferencial d'intensitat 16A,
i sensibilitat 30 mA, superimmunitzat) doni subministrament a 5/6 punts.
S’ha previst també un software de gestió centralitzada del SAI així com la seva connexió a la xarxa de
comunicacions de l’edifici.

5.7

Correcció del factor de potència

Es preveu la instal·lació d’un equip per a la compensació del factor de potència degut a la inductància dels motors,
i al fet del funcionament de llarga utilització dels equips.
Per tal de realitzar un estalvi energètic important i amortitzable en un temps raonable, habitualment és de 12 a
18 mesos, s’instal·la una bateria de condensadors calculada segons els següents pretextes:
Cosinus de fi inicial: 0,75
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Cosinus de fi requerit: 0,98
Els factor de potència estimat que cal multiplicar la potència a contractar serà de 0.30, per tant considerant la
potència de l’edifici es preveu una bateria estimada de 60 kVAr.
La ubicació de la bateria de condensadors és a l’armari del QGBT i s’ha de connectar al quadre general de baixa
tensió.
Potència aparent:
Pa =

P
cosϕ mig
5.8

Enllumenat

5.8.1

Enllumenat general

En aquest apartat es detallen els criteris i elements d'enceses generals.
S’han previst diferents zones d’enllumenat en funció de l’ús i de les característiques de cada espai.
Sectorització per zones reduïdes per a possibilitar un ús racional de la il·luminació i equilibri de fases a la connexió
elèctrica.
Es preveuen diferents enceses i mecanismes per les mateixes:
-

Detectors de presència en zones de pas, escales, serveis
Interruptors manuals de carril din ubicat en el quadre elèctric d’enceses per a sales i zones d’ús comú
Interruptors manuals per als espais de treball intern
Enllumenat permanent en circulacions principals

Es disposarà igualment d’un enllumenat d’emergència, en cas de fallida de l’enllumenat general, garantint el nivell
d’il·luminació i temps establerts a la normativa.
Per a les zones d’ús comú s’ha previst un sistema d’aprofitament de la llum natural, mitjançant sensors de
lluminositat, en les dues files de llumeners més properes a façana, d’acord amb el CTE-DB-HE3. El panell de
comandament d’enceses es preveu a la zona de recepció.
Implantació, si el programa ho aconsella i la propietat així ho indica, d’un sistema de gestió centralitzat, compatible
amb les demandes individualitzades.
Nivells mitjos d’il·luminació
Els nivells mitjos d’il·luminació previstos per a les diferents àrees de l’edifici són les següents:
-

Passadissos:
Oficines
Sales i Aules
Vestuaris, serveis públics:
Sales d’instal·lacions, magatzems:
Escales, passos i serveis:
Vestíbuls:

100/150 luxes
500 luxes
600 luxes
200 luxes
100 luxes
150 luxes
200 luxes
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Uniformitat mínima del 40%.
En qualsevol cas s’haurà de garantir un nivell mínim de 100 lux en zones de pas d’acord amb el CTE DB-SUA4.
S'ha realitzat un estudi del enllumenat per tal de garantir el valors màxims i prescripcions d’aquest document.
Eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació
La instal·lació d’enllumenat haurà de complir el DB-HE3. Això implica verificar que els valors d’eficiència
energètica de la instal·lació (VEEI) de les diferents zones de l’edifici i la potència total instal·lada no superin uns
determinats valors i la comprovació de la necessitat d’un sistema de control i regulació de la instal·lació de forma
que s’optimitzi l’aprofitament de la llum natural.
- VEEI: S’ha comprovat que els VEEI de les diferents zones no superen els valors màxims admesos en el DB
segons l’ús i grup.
- Potència instal·lada en enllumenat: S’ha comprovat que no supera el valor màxim especificat segons l’ús de
l’edifici (hospitalari) de 15 W/m².
- Aprofitament de la llum natural: Donat que es compleixen les condicions mínimes necessàries establertes en el
CTE per a la implantació obligatòria d’un sistema de regulació de la il·luminació en funció de la llum natural, es
considera, donat el caràcter de la intervenció, disposar de reactàncies electròniques regulables DALI a les
llumeneres ubicades en els primers sis metres del pla de façana i amb un sensor de lluminositat per zona.
S’adjunta un estudi de les característiques de la instal·lació i justificació de la mateixa segons indicacions del
CTE.
5.8.2

Enllumenat d’emergència

S’ha previst la instal·lació d’aparells autònoms per a l’enllumenat d’emergència i senyalització, els quals s’han
situat de forma que s’obtingui el màxim rendiment de la seva funció.
El conjunt de comandament i els dispositius de verificació i control estaran ubicats dins de la llumenera. Aniran
proveïts de làmpades LED.
En les vies d’evacuació proporcionarà a nivell de terra i a l’eix dels passos una il·luminació mínima de 1 lux
(REBT-ITC-BT28)
En els punts en que estiguin situats els equips de protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en
els quadres elèctrics de distribució d’enllumenat, el nivell serà de 5 lux.
Estaran sempre connectades a la xarxa, encenent-se automàticament en el cas de falta de tensió d’entrada I
desconnectant-se automàticament quan es restableixi la tensió, recuperant-se després de la seva descàrrega.
Satisfaran lo indicat en UNE-EN 60.598 i UNE 20.392.

5.9

Disposicions i proves de les instal·lacions

Les instal·lacions es deixaran provades, revisades, completament acabades i en perfecte estat de funcionament.
Davant qualsevol dubte o problema en la interpretació o execució del projecte, només tenen facultat de
dictaminar, la direcció facultativa tècnica de l’obra, prenent-la sota la responsabilitat que se’n derivi, qui no
compleixi la indicada disposició.
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Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran
d’estar homologats oficialment.
Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de
realitzar les proves previstes al REBT i presentar certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per
l’Administració competent.
Es realitzaran totes les proves segons normativa vigent, criteri DF i protocols instal·lador.
Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran
d’estar homologats oficialment.
Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de
realitzar les proves i presentar certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per l’Administració
competent.
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6. INSTAL· L ACIÓ DE CLIM ATI TZ ACIÓ I VENTIL ACIÓ
6.1

Objecte

L'objecte d'aquest apartat és la descripció de la instal·lació de climatització i ventilació, segons criteris i sistemes
preseleccionats, tenint en compte les característiques i ús de l’edifici, i d'acord a les prescripcions de la propietat,
per tal d’aconseguir el control d’unes condicions ambientals adequades.
El present projecte inclou:
-

Sistema de bescanvi de calor amb xarxa municipal de biomassa
Sistema de producció de fred i calor
Circuits hidràulics (canonades i aïllaments, dipòsits d’inèrcia, bombes, vasos d’expansió, col·lectors,
valvuleria,...)
Terra radiant
Climatitzadors i fan-coils
Ventilacions (aportació i extracció d’aire)
Conductes
Comportes d’aire
Reixes i difusors
Sistema de control i regulació

El disseny de les instal·lacions de climatització es realitza segons criteris i sistemes pre-seleccionats, tenint en
compte les característiques i ús de l'edifici. La instal·lació complirà totes les especificacions del RITE i altra
normativa vigent i d’aplicació en aquest projecte.
Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran
d'estar homologats oficialment.
Abans d'iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l'Empresa o persones instal·ladores tindran l'obligació de
realitzar les proves i presentar els certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per l'Administració
competent.

6.2

Descripció general

Es proposa un sistema de climatització, pel qual es controla la ventilació i la temperatura màxima i mínima en
tots els casos, i indirectament el contingut d’humitat.
L’edifici es tractarà higro-tèrmicament tant a l’estiu com a l’hivern.
Donades les condicions geogràfiques de l’edifici, tant climatològicament com d’ubicació, essent el lloc
d’implantació de possibilitat de temperatures extremes, tant a l’estiu com a l’hivern, com la seva exposició directe
a totes les orientacions així com el tipus d’usuaris, s’ha previst la instal·lació d’una planta refredadora per a la
producció d’aigua freda per a un sistema de fan-coils i climatitzadors, i la connexió a la xarxa urbana de biomassa,
juntament amb una caldera de gas natural, per a la producció d’aigua calenta per al mateix sistema i per a un
sistema de terra radiant per a calefacció.
Per tal de reduir les potències a la bateria dels climatitzadors i en compliment del RITE, donat el cabal de
ventilació, es disposa de recuperadors de calor d’alta eficiència incorporats en els mateixos climatitzadors.
Donat el tipus d’usuaris de l’edifici i les seves orientacions diferenciades, s’ha previst una instal·lació a 4 tubs.
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S’ha previst una distribució d’equips interiors per espais en funció del seu ús, la seva orientació i la seva ocupació.
S’han previst tres climatitzadors amb recuperació de calor i free-cooling: un per a les zones comunes de planta
primera i segona, i els altres dos per al centre d’atenció diürna de planta baixa. Per a la zona d’habitacions, s’han
previst 26 fancoils (un per habitació) i un climatitzador de tractament de l’aire de ventilació, també amb
recuperador de calor. Tots els climatitzadors són per a ubicar a la intempèrie, a la coberta de l’edifici.
Pel que fa al terra radiant, s’ha previst una distribució de circuits interiors per zones d’ús i per estances tancades
destinades als diversos usos del programa de l’edifici, que poden funcionar simultàniament o bé independentment
en funció de la ocupació i l’ús.
La ubicació dels equips de producció és la següent:
PLANTA REFREDADORA: a la coberta de l’edifici, garantint les seves condicions de funcionament i
manteniment, en el lloc ubicat als plànols. La planta refredadora s’ha ubicat en el lloc de més superfície, amb
espai disponible per a manteniment, evitant molèsties de soroll (model escollit versió súper silenciada) o les
provocades per l’aire de condensació de la màquina. Es preveu un equip d’alta eficiència amb una eficàcia a
càrregues parcials segons l’índex ESEER de 4,49. Incorpora kit hidràulic amb 2 bombes i dipòsit d’inèrcia.
CALDERA: a la sala d’instal·lacions de planta baixa, garantint les seves condicions de funcionament i
manteniment, en el lloc ubicat als plànols. La caldera s’ha ubicat en recinte específic amb totes les especificacions
normatives relatives a sales de calderes. Es preveu una caldera de peu de condensació a gas natural, explicada
a l’apartat del ACS, ja que es comparteix l’equip.
CLIMATITZADORS: a la coberta de l’edifici, garantint les seves condicions de funcionament i manteniment, en
el lloc ubicat als plànols. Es preveuen climatitzadors de tipus intempèrie, per a ubicar a l’exterior amb recuperador
de calor i free-cooling.
FANCOILS: a l’interior de cada espai a tractar (habitació), en fals sostre, a 4 tubs, de conductes de baixa silueta.
L’aire de ventilació s’independitza, tant dels fancoils com per garantir-la quan funciona els terra radiant.
COL·LECTORS TERRA RADIANT: Distribuïts per les diferents plantes a les que donen servei, en armari,
registrables i accessibles per a manteniment.
La renovació de l’aire per tal de garantir la qualitat de l’aire interior es farà a través dels climatitzadors, que
incorporen variador de freqüència per poder ajustar els cabal a les necessitats reals de cada zona.
Per a l’extracció de bafs i aire viciat de nuclis humits, vestidors, bugaderia, magatzem i zones de neteja es
disposen diferents conductes amb els seus corresponents ventiladors per cadascuna de les zones, en funció del
seu ús i possibilitat de pas. L’extracció s’activarà amb l’enllumenat de la zona i/o amb minuter.
El transport de l’aire es realitzarà en:
Horitzontal:

per cels rasos i, en el cas de la planta coberta, pel terra, amb les proteccions mecàniques
i tèrmiques adients.

Vertical:

per passos específics a l’efecte.

Material per distribució dels circuits hidràulics:
Es proposa la utilització de canonada de PP multicapa amb aïllament tèrmic i recobert amb alumini en
els trams exteriors.
El sistema es regularà, controlarà i gestionarà mitjançant un sistema de control general.
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• Circuits hidràulics:
FRED: 2 circuits de distribució, un per als climatitzadors de planta baixa i un altre per als climatitzadors i
fancoils de les plantes d’habitacions. Els circuits s’han previst en base al funcionament i usos de l’edifici.
Els circuits es preveuen bitubulars de retorn directe amb vàlvules de regulació automàtiques. S’han
previst bombes de cabal variable per tal d’ajustar el consum de la instal·lació a la demanda real de
l’edifici.
CALOR: 4 circuits de distribució, un per als climatitzadors de planta baixa, un altre per als climatitzadors
i fancoils de les plantes d’habitacions, i 2 circuits per al terra radiant (planta baixa i plantes habitacions).
Els circuits s’han previst en base al funcionament per temperatures d’impulsió dels diferents sistemes,
així com pel funcionament i usos de l’edifici. Els circuits es preveuen bitubulars de retorn directe amb
vàlvules de regulació automàtiques. S’han previst bombes de cabal variable per tal d’ajustar el consum
de la instal·lació a la demanda real de l’edifici.
La ubicació i designació dels equips, així com la seva descripció i característiques, s’indica als plànols adjunts i
a l’annex de càlculs de la present memòria.
S’instal·larà un sistema de gestió de la instal·lació informatitzat i centralitzat que comandi tots els elements de la
instal·lació de climatització i ACS. Es proposa un sistema de control basat en la demanda real de la instal·lació.
El sistema controla els terminals repartits, d’aquesta manera cada zona té la temperatura desitjada, en funció de
les expectatives dels ocupants i de les activitats de la organització.
La potència tèrmica total prevista pel conjunt es, considerant una simultaneïtat global a l’edifici del 80%:
Potència frigorífica: 120,95 kW
Potència calorífica: 87,78 kW

6.3

Producció de calor

La producció d’aigua calenta per a la instal·lació de calefacció i ACS de l’edifici està formada per una unitat de
bescanvi connectada a la xarxa urbana de biomassa, juntament amb una caldera de suport, de condensació a
gas natural.
Ambdós sistemes estan explicats a l’apartat “Instal·lació de Fontaneria. Producció d’ACS” de la present memòria.

6.4

Producció de fred

1 ut. de planta refredadora condensada per aire model NX/SL-CA 0512P (super silenciada), amb bescanviador
de plaques, compressors Scroll i ventiladors axials, de la marca CLIMAVENETA o equivalent, amb les següents
característiques:
Prestacions
Potència frigorífica

[KW]

133

Potència absorbida total

[KW]

42,8

Temperatura aire exterior

[°C]

35,0

EER

[KW/kW]

3,12

ESEER EN14511 referencia

[KW/kW]

4,49

Bescanviador usuaris
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Temperatura entrada aigua

[°C]

12,0

Temperatura sortida aigua

[°C]

7,0

Cabal d’aigua

[l/s]

6,36

Pèrdues de càrrega

[KPa]

53,5

Ventiladors
Tipus / Número

Axial / 4

Cabal d’aire nominal

[m3/s]

12,20

Potència absorbida

[KW]

0,51

Compressors
Tipus / Número

Scroll / 2

Número circuits

1

Refrigerant

R410A

Etapes de capacitat

2

Dades elèctriques
Tensió d’alimentació

[V/ph/Hz]

400/3/50

Màxima corrent absorbida

[A]

105

Màxima corrent de punta

[A]

332

Màxima potència absorbida

[KW]

60,7

Llargada

[mm]

3160

Altura

[mm]

2170

Amplada

[mm]

2250

Pes

[Kg]

2340

Dimensions i pes

INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Es disposa d’un grup de pressió de circuit primari inclòs en el kit hidrònic i 2 equips de recirculació en el circuit
secundari. Les seves característiques estan indicades a l’annex de càlcul.
Es disposa d’un dipòsit d’inèrcia de 500 L inclòs en el kit hidrònic.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
La instal·lació elèctrica comprèn un quadre secundari ubicat a la coberta, dins l’armari de bombes de fred, on es
disposaran els mecanismes de protecció, tall i control dels equips elèctrics de l'equip, amb els mecanismes i
elements segons esquemes unifilars d’electricitat.

6.5

Unitats terminals. Climatitzadors, fancoils i terra radiant

6.5.1

Climatitzadors i fancoils

El local s'ha zonificat en funció de la seva orientació, horaris, perfils d’ús i ocupació prevista, donant com a resultat
quatre zones diferents que es corresponen amb el nombre de climatitzadors previstos. Cadascuna de les
habitacions disposarà del seu propi equip d’intercanvi (fancoil). S'han optimitzat els equips també en funció dels
espais de col·locació i traçat de conductes d'aire disponibles donada la geometria en secció de l’edifici.
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Els climatitzadors estaran ubicats a la coberta de l’edifici, segons plànols. Són de configuració vertical, amb
recuperador de calor rotatiu (d’eficiència entorn el 80%), necessari segons RITE i els cabals de ventilació, i amb
freecooling incorporat de sèrie, al portar una comporta de mescla i parant la roda rotativa, deixant que entri l’aire
exterior.
Disposen de 2 bateries, fred i calor, i dos ventiladors de cabal variable, com a mesura d’estalvi energètic, per tal
d’adequar el consum elèctric a les necessitats reals del espais en funció de la ocupació. Es col·locarà una sonda
de qualitat d’aire a cada zona, que en funció de la qualitat percebuda obrirà o tancarà les comportes de regulació
de cabal d’aire exterior de cadascuna d’elles. Un sensor de pressió detectarà la variació de pressió del circuit
d’aire que farà actuar un variador de freqüència que actuarà sobre els ventiladors del seu climatitzador. Les
sondes de qualitat d’aire es preveuen a raó de dues per climatitzador, realitzaran una mitjana de la mesura i
actuaran mitjançant sistema de control sobre el climatitzador.
La impulsió i retorn de l’aire es produeix conduïda des de coberta, pels patis d’instal·lacions, fins a cadascuna de
les zones a les que donen servei. La renovació de l’aire (aportació i extracció) es realitza directament a coberta,
sense conductes.

CLIMATITZADOR
CL-01
CL-02
CL-03
CL-04

ESPAI

POTENCIA FRED
kW

POTENCIA CALOR
kW

CABAL AIRE
m3/h

CABAL AIRE
VENTILACIÓ
m3/h

38,08

27,42

7535

1800

25,61

19,44

5070

1305

44,31

30,24

8765

2160

5,53

7,29

1440

1440

Planta baixa.
Zona sud
Planta baixa
Zona nord
Zones comunes
plantes 1 i 2
Renovació aire
habitacions

S’adjunten les fitxes de característiques dels climatitzadors en l’annex de documentació.
Es preveu la filtració de tots els aires segons IT 1.1.4.24.4 del RITE. El tipus de filtres es troben a la documentació
adjunta del climatitzador.
Pel que fa als fancoils, es presenta un únic model per a totes les habitacions. Els fancoils seran horitzontals, de
conductes, i s’ubicaran en el fals sostre del passadís d’entrada a l’habitació. La impulsió i el retorn es realitzen
totalment conduïts.
L’evacuació de condensats dels equips anirà proveïda de sifó i es connectarà als baixants d’aigües residuals. En
cas de que no hi hagi un baixant de residuals pròxim, es preveu la connexió a la xarxa d’aigües pluvials.
El traçat de conductes i la ubicació dels equips s’especifica als plànols adjunts.
6.5.2

Terra radiant

En funció dels diferents tipus de espais es preveuen diferents tipologies de col·lectors de terra radiant. Es disposa
de 6 col·lectors en planta baixa i 5 col·lectors en cada planta pis amb diferent número de circuits i potència en
funció de la seva tipologia.
Els circuits secundaris entre els col·lectors de terra radiant i les bombes es preveuen bitubulars de retorn directe
amb vàlvules de regulació automàtiques.
El traçat dels circuits, així com la separació dels tubs i el seu diàmetre es realitzaran sota prescripcions del
fabricant, s’adjunta la documentació a l’annex i plànols.
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Es realitzaran juntes de dilatació per absorbir les dilatacions del morter, i es col·locarà, al límit de les portes,
canvis de paviment, llocs susceptibles d’esquerdar-se i es col·locaran al perímetre dels circuits.
Els tubs tindran un diàmetre constant de 16 mm, col·locats en pas de 100mm, i es respectaran els radis de gir
establerts pel fabricant. Tindran un recobriment mínim de 45 mm i admetran una pèrdua de càrrega inferior a 2
mcda. Aniran aïllats en tot el recorregut indicat en el plànols.

6.6

Ventilació

Com ja s’ha explicat, per tal de garantir la qualitat de l’aire interior pel que fa a aportació d’aire net de l’exterior i
eliminació de l’aire viciat, els climatitzadors previstos són free-cooling amb aportació i extracció directa de l’aire
al propi equip.
A més es preveu l’extracció de l’aire viciat de la bugaderia, magatzem, rebost, banys i vestidors, i locals de neteja.
L’expulsió de l’aire d’extracció es preveu per la coberta de l’edifici.
Es preveu la realització d’una xarxa d’extracció per als banys geriàtrics de les plantes pis, una altra per bugaderia,
banys adaptats, vestidors i àrea de personal de planta baixa, i un tercer, també a planta baixa, per banys
geriàtrics, locals de neteja, magatzem i rebost, cadascuna d’elles amb el corresponent ventilador. Totes tres
xarxes aniran pel fals sostre de la planta corresponent fins al pas vertical de comunicació amb la coberta.
Les sortides d'expulsió a coberta s'executaran de manera que s'eviti l'entrada d'aigua de pluja i disposaran de
malla metàl·lica anti ocells o altres elements similars.
No es realitza aportació d’aire directa per tal de garantir la sobrepressió del local respecte d’aquestes zones.
L’extracció de l’aire viciat es realitza per boques d’extracció regulables ubicades en el sostre, model GPD de
Koolair. Les boques es connectaran a conductes circulars de xapa metàl·lica rígida sense aïllar, del diàmetre
especificat en plànols.
El traçat dels conductes s’ha realitzat evitant al màxim els creuaments dels conductes per facilitar la posta en
obra i evitar grans alçades de fals sostre. El traçat dels conductes s’indica en els plànols adjunts. Es verificarà en
obra amb la DF la dimensió disponible abans de la seva execució.
Es preveuen registres en el conductes pel seu manteniment així com en el llocs on es col·loquin comportes de
regulació i tallafocs. El fals sostre garantirà l’accés d’aquests registres. Es disposarà de registre per a
manteniment i neteja dels conductes cada 10 m amb segellat de les portes d’accés.
Es col·locaran 3 ventiladors d’extracció en el fals sostre (registrable per al seu manteniment) de tipus en línia
amb els conductes, model TD SILENT ECOWATT de la marca S&P. Els ventiladors tindran una línia independent
en el quadre elèctric que permeti la seva encesa/apagada mitjançant contactor, de forma temporitzada.

6.7

Circuits hidràulics

Es preveuen quatre circuits de distribució de calor i 2 circuits de distribució de fred, la zonificació es realitza per
usos i orientacions: Planta baixa orientació sud (CHC-01 I CHF-01), plantes pis (CHC-02 I CHF-02), terra radiant
planta baixa (CH-03) i terra radiant plantes pis (CH-04). Amb els diferents circuits es garanteix el control de totes
les zones de manera independent.
Els circuits s’han previst en base al funcionament per temperatures d’impulsió dels diferents sistemes (55ºC-45ºC
/ 7ºC-12ºC en climatitzadors i fancoils, i 35ºC-27ºC en terra radiant). Els circuits es preveuen de retorn directe
degut a l’espai disponible. La xarxa es regula mitjançant equilibradors dinàmics de cabal motoritzats en la
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connexió a cada equip per tal de regular el cabal i la pressió del circuit en relació a la demanda i el fet de disposar
de bombes de cabal variable.
Es preveu la utilització de canonada de PP multicapa amb aïllament tèrmic.
La instal·lació es realitzarà de forma que siguin fàcilment evacuades les possibles bosses d’aire que es puguin
produir en el punt més alt de la instal·lació, on s’instal·laran els elements necessaris de purga automàtica i
manual. El traçat horitzontal de canonades es realitzarà amb una pendent mínima del 0,2% des dels purgadors
cap als punts de drenatge.
Les canonades disposaran d’elements de dilatació en els punts on es creuin juntes de dilatació de l’edifici, i cada
20 m de longitud capaces d’absorbir els moviments i dilatacions que puguin produir-se, reduint d’aquesta manera
les tensions en els suports i en la pròpia canonada.
En els punts més baixos de cada circuit hidràulic s’incorporaran aixetes de buidat amb descàrrega conduïda al
desguàs més pròxim de forma que en algun punt de dita descàrrega sigui visible el pas de l’aigua.
En els col·lectors de retorn dels diferents circuits hidràulics s’incorporaran connexions d’aigua per a omplir
inicialment i les posteriors càrregues. Aquestes connexions estaran compostes per manguitos flexibles amb
endoll ràpid, vàlvules de tall i vàlvula de retenció.
Les canonades s’han dimensionat pel mètode de la caiguda de pressió constant amb una limitació de la velocitat
en els trams rectes d’acord amb la disposició d’aquests trams en relació amb les zones ocupades. Aquesta
limitació s’imposa bàsicament per a complir amb les condicions de soroll imposades, encara que també s’atén
als efectes produïts per l’erosió.
Tots els circuits hidràulics aniran aïllats i en el seu tram exterior protegits amb alumini.
Les canonades s’han calculat per un salt tèrmic en el cas de fred de 5ºC i en el cas de calor amb un salt tèrmic
de 10ºC. Les canonades del terra radiant s’han calculat per un salt tèrmic de 8ºC.
L’equilibrat de les canonades es realitza amb vàlvules de regulació automàtiques tipus K-FLOW de Sedical o
equivalent a cada climatitzador i col·lector de terra radiant i fan-coil.
Les bombes del circuit secundari son de cabal variable, tipus in-line, dos unitats per circuit, muntades sobre
bancada i amb elements elàstics i antivibratoris.
Els variadors de freqüència de les bombes es preveuen en armari específic a la mateixa sala que les bombes.
Les característiques de tots el equips i elements es troben al fulls de càlcul, documentació annexa i plànols.
6.7.1

Dipòsit inèrcia

El volum necessari d’aigua a la instal·lació estableix la necessitat de disposar un dipòsit d’inèrcia a la instal·lació
en funció del volum d’aigua de la mateixa de:
Es preveu un kit hidrònic a la planta refredadora, amb dues bombes per al circuit primari i el dipòsit d’inèrcia
inclòs de 500 litres.
6.7.2

Dipòsits d’expansió

Per a absorbir les dilatacions volumètriques de l’aigua a l’escalfar-se dins dels circuits tancats de calefacció, s’ha
previst la instal·lació d’acumuladors hidropneumàtics tancats de membrana recanviable amb compressor en els
col·lectors principals. Els vasos d’expansió disposaran de vàlvula de seguretat i buidat pel cas de superar els
límits previstos d’augment de pressió a l’interior de la instal·lació.
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Aquest dimensionat s’ha fet prenent en consideració el que s’indica a la UNE 100155 per als dipòsits d’expansió.
6.7.3

Aïllaments tèrmics

L’aïllament escollit és a base d’espuma elastomèrica tipus Armaflex i pintat amb Armafinish, de l’espessor
necessari segons el diàmetre i posició de la canonada, amb accessoris aïllats a base del mateix material. El gruix
de l’aïllament complirà amb les condicions marcades a la reglamentació vigent, en funció recorregut i temperatura
del fluid.
S’instal·larà una barrera de vapor per tal d’evitar les condensacions intersticials. Quan estan instal·lats a l’exterior
es recobrirà l’aïllament amb xapa d’alumini.
6.7.4

Alimentació

L’alimentació es farà per mitjà d’un dispositiu o aparell que servirà, al mateix temps, per reposar, manualment o
automàtica, les pèrdues d’aigua. El dispositiu haurà de ser capaç d’evitar el reflux de l’aigua en cas de caiguda
de pressió de la xarxa pública, creant una discontinuïtat entre el circuit i la xarxa.
Abans del dispositiu de reposició es disposarà una vàlvula de tancament, un filtre i un comptador. L’ompliment
serà manual i s’instal·larà també un pressostat que actuï en alarma i pari els circuits. Les vàlvules d’interceptació
seran del tipus esfera, asiento o cilindre.
El diàmetre mínim de les connexions s’elegirà d’acord amb la taula següent:
Potència tèrmica nominal
(kW)
P ≤ 70
70 < P ≤ 150
150 < P ≤ 400
400 < P

Diàmetre nominal mínim de la canonada d’alimentació
(mm)
Calor
Fred
15
20
25
32

20
25
32
40

El fluid portador dels circuits hidràulics es aigua glicolada al 25%, la solució es prepararà en un dipòsit obert i
s’introduirà en el circuit per mitjà d’una bomba, de forma manual o automàtica.
Es preveuen un tractament de descalcificació de l’aigua del circuit tancat per tal de protegir els accessoris de la
xarxa hidràulica.
6.7.5

Buidat instal·lacions

Totes les xarxes de distribució d’aigua han d’estar dissenyades de tal forma que puguin buidar-se total o
parcialment. Els buidats parcials de la xarxa es faran usualment per la base de les columnes, per mitjà d’un
element, el diàmetre del qual serà, com a mínim, igual a 20mm. El buidat total es farà pel punt més baix de la
instal·lació, quan aquest sigui accessible, per mitjà d’un element, el diàmetre del qual es determina a partir de la
potència tèrmica de la instal·lació segons la taula següent:
Potència tèrmica de la
instal·lació
(kW)
P ≤ 70
70 < P ≤ 150
150 < P ≤ 400
400 < P

Diàmetre nominal mínim de la canonada de buidat
(mm)
Calor
Fred
20
25
25
32
32
40
40
50
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La connexió entre la vàlvula de buidat i el desguàs es farà de tal forma que el pas de l’aigua resulti visible. Es
faran servir vàlvules d’esfera, assentament o cilindre, que es protegiran adequadament contra maniobres
accidentals.
El buidat d’aigua amb additius perillosos per la salut es farà en un dipòsit de recollida pel seu posterior tractament.

6.8

Distribució i difusió d’aire

La distribució de l'aire per l'interior de l’edifici es realitza pel fals sostre mitjançant una xarxa de conductes
autoportants de panell de llana de vidre revestit per un complex d'alumini per l'exterior i amb un teixit de vidre
negre d'alta resistència mecànica per l’interior, amb elevada atenuació acústica, tipus CLIMAVER NETO, per
impulsió, retorn i ventilació. Per a la connexió dels conductes amb els plenums dels difusors, s'utilitzaran
conductes circulars flexibles aïllats amb manta de fibra de vidre, ànima d'acer en espiral i recobriment amb làmina
d'alumini reforçat.
Per al traçat en planta coberta i passos verticals d’instal·lacions, i d’acord amb els requeriments de la propietat,
els conductes seran de xapa amb aïllament interior de llana de vidre revestit per un teixit de vidre negre d'alta
resistència mecànica per l’interior.
Per a l'extracció de banys de planta es preveu conducte de xapa metàl·lica galvanitzada sense aïllar.
Es disposarà de registre per manteniment i neteja dels conductes cada 10m.
El traçat dels conductes s'indica en els plànols adjunts. S'han disposat de manera que es realitzi la impulsió i
aportació repartides el més homogèniament possible. El traçat s'ha realitzat intentant evitar, en la mesura del
possible, els encreuaments dels conductes i unificant seccions per tal de facilitar la posta en obra. Es construirà
plenum per a cadascuna de les reixes i difusors d’impulsió i retorn per tal d'adequar la dimensió a la del conducte
i es realitzarà amb el mateix material que el conducte.
Per a la difusió de l'aire a l'interior de les estances, es preveuen:
-

Difusors lineals regulables per a impulsió de zones comunes en plantes pis, de dimensions segons
plànols, amb plenum de connexió i comporta de regulació;
Reixes lineals col·locades en paret o tabica per a impulsió habitacions, sales i resta d’espais de planta
baixa, de dimensions segons plànols, amb plenum de connexió i comporta de regulació;
Reixes lineals col·locades en paret, tàbica o sostre, segons el cas, a planta baixa i zones comunes
plantes pis, de dimensions segons plànols, amb plenum de connexió;

S'han seleccionat els elements de difusió per tal de garantir el cabal establert per a cada zona, amb velocitats de
sortida que garanteixin una velocitat de 0,25 m/s en la zona ocupada i un baix nivell sonor, sempre per sota de
30dBA.
Les comportes dels elements de difusió seran de regulació manual, es disposen per tal de garantir el pas del
cabal de ventilació necessari per a cada unitat; en el moment de la seva instal·lació en obra es fixaran en la
posició correcta que permeti el pas de cabal establert per a cada zona.
S'ha intentat uniformitzar al màxim els models seleccionats així com optimitzar els nivells sonors, abast i pèrdues
de càrrega en els elements de difusió per tal d'entrar en els rangs de pressions disponibles de les unitats interiors.
El color de les reixes tant d'impulsió com retorn, així com el sistema de fixació / col·locació, color, marc i
accessoris serà definit en obra per la DF.
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6.9

Sistema de control i regulació

Es proposa un sistema de gestió de l’edifici basat en la demanda real de la instal·lació, de SEDICAL o equivalent.
El sistema controla els terminals repartits, d’aquesta manera cada zona té la temperatura desitjada, en funció de
les expectatives dels ocupants i de les activitats de la organització.
El sistema controla el canvi de producció d’aigua calenta a producció d’aigua freda. Depenent de les condicions
dominants de l’exterior, i ajusta automàticament la temperatura de sortida de l’aigua en la posició de refrigeració
o calefacció.
El sistema de control gestiona tots els elements de la instal·lació (planta refredadora, caldera, bombes CH,
climatitzadors, fancoils, terra radiant, ACS, variadors de velocitat, mesuradors energia tèrmica i elèctrica, etc.)
buscant el millor rendiment, estalvi energètic i confort.
Pel que fa al terra radiant, la regulació dels circuits serà individual per a cadascun d’ells mitjançant una vàlvula
de dues vies proporcional a la sortida del distribuïdor comandat pel sistema de control del terra radiant.
S’adjunta en annex específic memòria de control fabricant i llistat de punts de control

6.10

Dimensionat de la instal·lació i demanda tèrmica

La demanda tèrmica de l’edifici s’ha calculat a partir de les superfícies dels tancaments i amb els coeficients de
transmissió específics de cada material, la orientació, les taxes de ventilació especificades en el RITE i les
condicions interiors i exteriors de projecte, que a continuació es detallen.
S'han considerat les següents hipòtesis:
Condicions interiors:

HIVERN Tª 22C, HR 55%
ESTIU Tª 25ºC, HR 50%

Condicions exteriors:

HIVERN Tª 0,7ºC, HR 70%
ESTIU Tª 31,9ºC, HR 70%

Coeficients de transmissió:
Façana i elements en contacte amb el terreny:
Finestres
Cobertes i porxos:
Tancaments amb locals no calefactats:

0,60 W/m2·K
2,70 W/m2·K
0,38 W/m2·K
0,85 W/m2·K

Radiació solar:
S’han considerat els valors de radiació més desfavorables en cada orientació, en funció de la superfície de
finestres i de les proteccions solars de les mateixes.
Ventilació
Es realitza la ventilació necessària d'acord amb l'activitat metabòlica de les persones, el grau de vestimenta, i en
funció dels nivells de ventilació establerts en el RITE:
IDA-2 – 45 m³/h·persona
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Enllumenat
S’ha considerat un valor genèric de 15 W/m2.
Ocupació
Els valors d'ocupació són els donats pel programa del local.
Coeficients
En el projecte s'han considerat coeficients de simultaneïtat causa de l'ús i horaris de funcionament de la
instal·lació.
A l’annex de càlculs es mostren els fulls de càrregues corresponents.
El càlcul de les càrregues s’ha realitzat per cadascun dels mòduls i/o zones corresponent-li a cadascun d’ells o
a la seva agrupació una unitat de tractament (especificat al plànol de zonificació climàtica).
Els conductes s'han dimensionat de manera que la velocitat de pas de l'aire sigui inferior a 6 m/s en trams inicials
i de 4 m/s en trams finals, per tal de controlar el soroll i la transmissió d'aquest per la instal·lació.
El nombre d'elements terminals de difusió d’aire s'ha determinat a partir de la geometria del local i el criteri d'un
homogeni repartiment de l'aire en funció del cabal necessari, ubicació de l'element d'impulsió i retorn i la posició
de les persones que ocupen l'estança. La velocitat serà igual o inferior a 2-3 m/s i un nivell sonor inferior a 30
dBA donades les característiques i ús del local.

6.11

Proves de les instal·lacions

Les instal·lacions es deixaran provades, revisades, completament acabades i en perfecte estat de funcionament.
Davant qualsevol dubte o problema en la interpretació o execució del projecte, només tenen facultat de
dictaminar, la direcció facultativa tècnica de l’obra, prenent-la sota la responsabilitat que se’n derivi, qui no
compleixi la indicada disposició.
Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran
d’estar homologats oficialment.
Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de
realitzar les proves previstes a la normativa vigent i presentar certificats, butlletins i/o documentació addicional
exigida per l’Administració competent.
Es realitzaran totes les proves segons normativa vigent, criteri DF i protocols instal·lador.
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7. INSTAL· L ACIONS DE PRO TECCIÓ CONTR A I NCENDIS
El present apartat correspon a les instal·lacions de protecció contra incendis per a l’edifici objecte del projecte,
tenint en compte les característiques i ús del mateix.
A fi de completar les mesures “passives”, s’han projectat instal·lacions de protecció fonamentades en la prevenció
i extinció, integrades en el context general de les instal·lacions de l’edifici. Aquestes instal·lacions compleixen
com a mínim els requeriments de les Normatives vigents actualment.
Les instal·lacions de protecció contra incendis previstes en aquest projecte, d’acord amb la taula 1.1 del DB-SI4
i les característiques de l’edifici i del local, són les següents:
-

Extintors portàtils

-

Enllumenat d’emergència

-

Instal·lació de boques d’incendi equipades (BIE)

-

Instal·lació d’extinció automàtica a la cuina central

-

Instal·lació de detecció i alarma

-

Sistema d’hidrants exteriors

-

Senyalització de mitjans d’evacuació i d’instal·lacions manuals

No s'ha previst cap altra instal·lació ja que el local no arriba als requeriments mínims exigits per a la seva
col·locació.
La ubicació i distribució de les instal·lacions de protecció contra incendis queda indicada en els plànols.
El projecte compleix la normativa CTE-DB-SI i el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI).
Totes les instal·lacions elèctriques corresponents a les instal·lacions de seguretat, han de complir els requisits
indicats en el REBT i les seves modificacions posteriors.

7.1

Extintors portàtils

Els extintors portàtils es repartiran en tota la superfície de l’edifici de manera que la distància màxima des de
qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor sigui sempre inferior a 15 metres. S’utilitzaran extintors de pols
seca polivalent en general d’eficàcia 21A-113B o de CO2 d’eficàcia 89B en els llocs amb risc d’incendi d’origen
elèctric.
Els extintors es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals, en llocs fàcilment visibles i accessibles,
propers als punts on s’estimi una major probabilitat d’iniciar-se un incendi, propers a les sortides d’evacuació i al
costat de les boques d’incendi equipades, a fi d’unificar la situació dels elements de protecció. La part superior
de l’extintor quedarà situada a una alçada entre 80cm i 1,20m de terra.

7.2

Enllumenat d’emergència i senyalització

Es preveu una instal·lació d’enllumenat d’emergència d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
(REBT) i el DB-SUA4 del CTE en tots els recorreguts d’evacuació i en la ubicació dels mitjans manuals de
protecció contra incendis.
La instal·lació elèctrica per als sistemes d’enllumenat d’emergència i senyalització haurà de complir amb allò
establert en el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002) i concretament amb la
Instrucció ITC-BT-28.
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Aquesta instal·lació serà fixa i proveïda de font pròpia i ha d’entrar automàticament en funcionament al fer fallida
l’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal, entenent-se per fallida, el descens de la tensió de l’alimentació
per sota del 70% del seu valor nominal. La instal·lació tindrà una autonomia mínima d’1 hora des del moment en
que es produeixi la fallida.
Les llumeneres estaran sempre connectades a la xarxa, encenent-se automàticament en el cas de falta de tensió
d’entrada i desconnectant-se automàticament quan es restableixi la tensió, recuperant-se després de la seva
descàrrega. El conjunt de comandament i els dispositius de verificació i control estaran ubicats dins de la
llumenera. Aniran proveïdes de làmpades LED.
El sistema serà capaç de proporcionar una il·luminància de 1 lux com a mínim a nivell del terra dels recorreguts
d’evacuació -mesurada a l’eix dels passadissos i escales-, i de com a mínim de 5 lux en els punts en els que
estiguin situats els equips d’instal·lacions de protecció manual contra incendis i en els quadres de distribució
elèctrics. La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de la zona serà tal que el quocient
entre la il·luminància màxima i mínima sigui menor a 40. Els nivells d’il·luminació s’han d’obtenir considerant
nul·la la reflexió de paraments i tenint en compte els factors de manteniment i envelliment de les làmpades.
S’adjunta l’estudi lumínic realitzat amb el programa Daisalux per a la justificació del compliment d’aquestes
condicions, d’acord amb les llumeneres seleccionades.
Així mateix, l’edifici disposarà de senyalització dels recorreguts d’evacuació i sortides, així com en els mitjans
manuals de protecció contra incendis d’acord amb el CTE.

7.3

Boques d’incendi equipades (BIE)

S’instal·laran BIES del tipus 25 mm en tot l’edifici. Es muntaran en armari, de manera que el seu centre (boquilla
i vàlvula d’obertura manual) estigui com a màxim a 1,50 m d’alçada sobre el nivell del terra.
S’han repartit els equips de mànega en totes les plantes de l’edifici, de manera que n’existeixi un a menys de 5
metres de qualsevol sortida de planta, que no existeixin cap punt de les plantes a més de 25 metres d’un equip
de mànega i que amb el radi d’acció de les mànegues es cobreixi la totalitat de la superfície.
Es garantiran les condicions de funcionament de la xarxa d’aigua contra incendis per a les BIES segons norma
UNE 23500. Es preveu una escomesa independent des de la xarxa urbana. El funcionament de la xarxa garantirà
el funcionament de 2 BIES (les més desfavorables hidràulicament) durant una hora. S’haurà de garantir una
pressió d’entrada entre 3 i 6 kg/cm² i un cabal de1,6 l/s.
La xarxa d’equips de mànega es realitzarà amb canonada d’acer galvanitzat, amb accessoris roscats o embridats
del mateix material o amb unions mitjançant juntes bi-taulic.
Un cop finalitzada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintaran aquestes amb dues capes de pintura
antioxidant i després amb dues capes de pintura normalitzada. L’aplicació de les pintures es realitzarà d’acord
amb les especificacions dels fabricants.
Els trams de canonada soterrada per l’exterior es realitzaran amb tub de polietilè d’alta densitat, amb accessoris
roscats del mateix material, instal·lats a l’interior de la rasa segons especificacions del fabricant del tub.

7.4

Hidrants exteriors

Donat que es tracta d'un edifici d’Ús Hospitalari amb una superfície total construïda inferior als 2.000 m2, i alçada
d'evacuació descendent inferior als 28m, i d'acord amb allò establert en el CTE, no és necessària la dotació
d'hidrants exteriors. No obstant, segons documentació facilitada per l’Ajuntament, a la cruïlla entre els carrers
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Ferran Muñoz i Sant Domenec hi trobem un hidrant existent que es troba a menys de 100 m de qualsevol punt
de la façana principal de l’edifici.

7.5

Extinció automàtica a la cuina

La cuina, situada a la planta baixa, disposarà d’un sistema d’extinció automàtica d’incendis a la zona de cocció,
que s’efectuarà per mitjà d’agent extintor Guardex (agent humectant basat en sals de potassi amb baix pH).
S’ha fet la previsió del sistema per a la campana d’extracció de fums de la zona de cocció, de dimensions
1300x3400 mm. L’equipament previst sota la campana consta de: vario cooking center de 28 kW elèctrics, cuina
a gas de 20 kW i forn de convecció a gas de 13 kW. El conducte d’extracció de fums és de diàmetre 45cm. Abans
d’iniciar la instal·lació es comprovarà que el projecte específic de la cuina s’adiu amb aquesta previsió.
El disseny estarà adaptat a les característiques del local, utilitzant una ampolla de 9,5 litres d’agent extintor,
situada a la pròpia cuina segons plànols, on l’ordre de disparada automàtica vindrà donada per la central
d’extinció, previ funcionament del sistema de detecció o accionament dels polsadors utilitzats a tal efecte. També
es podrà accionar manualment actuant sobre l’ampolla a través d’una vàlvula de disparo instal·lada en el mateix
cilindre.
La detecció es realitza automàticament mitjançant un tub termo-sensible de poliamida que treballa com a detector
lineal en tot el seu recorregut (campana, filtres, conductes,...) i que actua automàticament en contacte amb les
flames quan arriba a temperatures de 110/120ºC, el que provoca l’activació del sistema d’extinció degut a la
despressurització de la vàlvula del cilindre d’emmagatzematge. També es pot activar el sistema de detecció de
forma manual.
Per a la difusió de l’agent extintor, i donades les característiques de l’equipament previst sota la campana, es
preveuen 8 difusors (1 per al conducte d’extracció, 2 per la campana i filtres, 1 per la cuina a gas, 2 pel forn i 2
pel vario cooking center), connectats amb el cilindre a través de canonada d’acer inoxidable AISI 304 de diàmetre
12mm.
Hauran de considerar-se aquells aspectes relacionats amb la seguretat, com són la formació del personal, la
senyalització de emergència, les alarmes i els dispositius de retard.
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7.6

Sistema d’Alarma i Detecció d’Incendis

S’ha previst un sistema de detecció individual amb els següents elements:
–
–
–
–
–

Polsadors manuals
Detectors òptics de fums
Detectors tèrmics
Sirenes d’alarma
Central de senyalització i control

7.6.1

Polsadors manuals

Tocant als equips de mànega, s’instal·laran polsadors manuals d’alarma d’identificació individual connectats a la
central de detecció, de manera que la distància màxima des de qualsevol punt d’una planta fins a un polsador
manual sigui sempre inferior a 25 metres. S’instal·laran a una alçada compresa entre els 80cm i el 1,20m.
Els polsadors d’alarma hauran de ser identificats fàcilment, sense risc d’error, i estar proveïts de protecció que
impedeixi el seu disparament involuntari. L’alarma s’ha d’activar al trencar el vidre sense necessitat d’utilitzar cap
instrument addicional. El polsador ha de tenir un LED incorporat que s’activi quan s’activa el polsador.
Es connectaran al llaç de detecció de la zona que els correspongui. En cas de curtcircuit el polsador s’ha de
poder desconnectar de la línia de detecció de manera que no s’interrompi el correcte funcionament de la resta
de detectors i/o elements connectats al llaç. La funció de desconnexió s’ha de poder configurar a la central, de
manera que es pugui desactivar quan s’ha reparat el curtcircuit.
7.6.2

Detectors

A totes les dependències de l’edifici es col·locarà una instal·lació de detecció automàtica d’incendis. S’utilitzaran
detectors de doble tecnologia analògics d’identificació individual llevat en locals especials, com la cuina, en que
aquest tipus de detectors pugui causar falses alarmes i en els que s’utilitzaran detectors termovelocimètrics.
Aquest sistema de detecció amb detectors de fum direccionals té una avaluació intel·ligent de senyal en diverses
etapes. Els senyals rebuts pel sensor s’avaluen i es transmeten a la central gràcies a la tecnologia DA (algoritmes
de detecció) integrada en el detector. En la central, un processador avalua els senyals des de cada detector i els
compara amb valors programats. D’aquesta manera, es poden avaluar diversos estats tals com pre-alarma,
alarma, avaria, embrutiment, etc. Per mitjà del direccionament individual, la central de control pot indicar l’estat
de qualsevol detector i per tant la seva ubicació.
Els detectors s’instal·laran amb una densitat d’un detector de fums cada 60 m2 o fracció i els detectors tèrmics
cada 20 m2 o fracció. Als passadissos la distància entre detectors no superarà els 10m.
7.6.1

Sistema d’alarma

Des de la central de detecció la transmissió acústica de l’alarma es realitzarà preferentment mitjançant la
instal·lació de megafonia que permeti donar instruccions verbals. A més existiran sirenes electròniques de dos
tons a cada planta per donar avisos generals i una sirena exterior. La intensitat sonora d’aquests dispositius ha
de ser escollida de tal manera que garanteixi la seva finalitat.
El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
7.6.2

Central d’incendi

La instal·lació de detecció i alarma s’inicia en una central automàtica d’incendis situada a la recepció de l’edifici,
en planta baixa, amb sistema de trucada automàtica a bombers o central de seguretat exterior. Des de la central
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de detecció surten les línies que efectuen una distribució pel fals sostre de cada planta i muntant vertical pel pas
d’instal·lacions de comunicacions i seguretat fins a alimentar a cada detector o punt de cada planta.
La central de detecció actuarà, en cas d’existir, sobre les comportes tallafocs situades en les xarxes de conductes
de climatització i ventilació, sobre els retenedors electromagnètics de les portes de sectorització i sobre la
instal·lació de climatització i comandament de ventilacions, extraccions i sobrepressions.
La central de protecció contra incendis haurà de comprendre els dispositius necessaris per rebre, controlar,
registrar i transmetre els senyals dels detectors o dels polsadors connectats a la central i per accionar els
dispositius d’alarma.
S’ha previst la instal·lació d’una central algorítmica amb una capacitat de fins a 250 elements i 2 línies.

7.7

Proves de les instal·lacions

Es realitzaran totes les proves segons normativa vigent, criteri DF i protocols instal·lador.
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8. INSTAL· L ACIONS DE PRO TECCIÓ CONTR A EL LL AM P
En el projecte, en base a la ubicació i característiques de l’edifici, i segons els requeriments del Document Bàsic
DB-SUA8 i normativa aplicable, s’ha previst un sistema de protecció integral de l’edifici contra les descàrregues
elèctriques atmosfèriques, el qual consta de:
-

un sistema de protecció externa contra el llamp, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, amb
certificació del sistema per part d’una Entitat d’Inspecció acreditada per ENAC.
un sistema de protecció intern contra sobretensions transitòries.
un sistema de seguretat preventiva contra el llamp.

8.1

Avaluació del risc d’impacte del llamp

Segons el DB-SUA8, serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència
esperada d’impactes (Ne) sigui superior al risc admissible (Na).
-

-

Situació geogràfica:
Edifici ubicat a Begues (Baix Llobregat)
Densitat d’impactes sobre el terreny (Ng):
5 impactes/any·km2
Determinació de coeficients:
o C1 (Entorn):
0,5
Estructura situada en un espai on hi ha altres estructures de la mateixa altura o més altes
o C2 (Tipus de construcció):
1
Estructura i coberta de formigó
o C3 (Contingut de l’edifici):
1
No inflamable
o C4 (Ús de l’edifici):
3
Sanitari
o C5 (Necessitat de continuïtat):
1
Resta edificis
7530,18 m2
Superfície de captura equivalent (Ae):
Freqüència esperada d’impactes:
Ne = 0,0188
Risc admissible:
Na = 0,0018

Segons els càlculs efectuats i donat que Ne és major que Na, l’edifici NECESSITA un sistema eficaç de protecció
contra el llamp.
El nivell de protecció que correspon a l’edifici, segons aquestes dades i considerant que l’eficiència de la
instal·lació resulta un valor de 0,90, és: Nivell 3.

8.2

Sistema de protecció externa contra el llamp

El sistema de captació estarà format per un capçal del sistema INGESCO-PDC (Parallamps Normalitzat segons
norma UNE 21.186), de 74 metres de radi de zona de protecció (Nivell III) acoblat a un màstic de tub de ferro
galvanitzat de 6 metres de longitud, fixat a l’estructura.
La punta del PDC INGESCO ha d’estar situada, com a mínim, 2 metres per damunt de la zona que protegeix,
incloent antenes, torres de refredament, sostres i dipòsits.
Les antenes receptores es connectaran mitjançant una via d’espurnes als conductors de baixada de la instal·lació
de parallamps. El cable coaxial de l’antena haurà de protegir-se amb un protector contra sobretensions.
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Els elements metàl·lics que sobresurtin per sobre del terrat hauran d’unir-se també amb el cable de la baixant
del parallamps.
La xarxa conductora s’ha previst amb la construcció d’un baixant de connexió a terra mitjançant la utilització de
cable de coure de 50 mm2 de secció, entubat en la totalitat del seu recorregut, amb tub de protecció de PVC.
La trajectòria del conductor de baixada haurà de ser el més rectilínia possible, seguint el camí més curt i evitant
qualsevol acodament brusc o remont. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.
S’evitarà que el traçat dels conductors sigui per l’interior de l’edifici. Quan sigui impossible realitzar una baixant
exterior, el cable podrà anar dintre d’un tub destinat a aquest fi, que recorri la paret en tota la seva altura o sols
en part. L’eficàcia del sistema de baixants pot veure’s reduïda en cas que la trajectòria sigui interior.
El trajecte del cable de la baixant ha d’evitar la proximitat de conduccions elèctriques o de gas.
Estarà dotat d’un sistema de posta a terra, d’acord amb les necessitats de l’obra i seguint les indicacions de la
norma UNE 21.186. El sistema disposarà d’arqueta de registre i drenatge, elèctrodes (verticals o horitzontals) i
pont de comprovació.
L’arqueta de registre estarà proveïda d’un sistema seccionador que permeti desconnectar la presa de terra i
realitzar la mesura de la seva resistència. La resistència de la presa de terra ha de ser el més baixa possible
(inferior a 10 Ω). Aquest valor es mesurarà sobre la presa de terra aïllada de qualsevol altre element de naturalesa
conductora.
És aconsellable la unió equipotencial de la presa de terra del parallamps amb el sistema general de terres de
l’estructura a protegir.
Cal afegir compost mineral Quibacsol, absorbidor de la humitat ràpid i permanent, per a millorar la conductivitat
del terreny.
Se seguiran en tot moment les instruccions de muntatge establertes pel fabricant.
Caldrà la certificació de les instal·lacions, per part d’una Entitat d’Inspecció, empresa acreditada per ENAC
(Entitat Nacional d’Acreditatiu) amb el número d’acreditatiu corresponent, per realitzar el servei d’inspecció
d’instal·lacions de protecció, establint l’estat de la seva conformitat en base a les exigències establertes a la
normativa UNE 21.186.

8.3

Sistema de protecció intern contra sobretensions

Per a obtenir un adequat nivell de protecció intern i donar compliment a les normatives vigents, és necessària
l’aplicació de protectors en aquelles línies o quadres amb un risc més elevat de sofrir les conseqüències de les
sobretensions, a fi de reduir les incidències d’aquest fenomen en la seguretat de les persones, instal·lacions i
equips, així com la garantia en la continuïtat de servei.
Per això, es col·locaran uns mòduls descarregadors de corrent de llamps segons categories:
Protecció a nivell de línia principal (CATEGORIA III) i línia de distribució secundària o de nivell inferior
(CATEGORIA II): 1 descarregador de corrent de llamp. Cat. III/II tetrapolar de 50 kA d’intensitat de descàrrega
(8/20).
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8.4

Sistema de seguretat preventiva contra el llamp

Els sistemes de protecció extern i intern, intenten reduir els efectes directes o indirectes produïts per la caiguda
del llamp. La protecció preventiva detecta amb antelació el risc de caiguda i avisa i/o actua sobre els elements o
persones a protegir.
Es preveu la instal·lació d’un detector de llamps IPSO, el funcionament del qual es basa en el registre del camp
electromagnètic generat per la caiguda de descàrregues electro–atmosfèriques en un radi de 30 km.
El detector IPSO consta d’una antena lleugera, que s’ha d’instal·lar a l’exterior, connectada a un mòdul de control,
a través del qual es registren les caigudes de llamps, es programen els nivells d’alarma i es controla l’estat de
les bateries (el detector pot funcionar tant connectat a la corrent – mitjançant el corresponent adaptador AC-DC
– com amb piles). Es preveu ubicar-lo a la planta coberta a prop del parallamps.
L’existència de descàrregues electro–atmosfèriques dins del radi de cobertura s’indica mitjançant 7 senyals
lumíniques (LED), que es van encenent a mesura que creix el número de descàrregues detectades. L’usuari pot
decidir lliurement a quin nivell d’activitat (i llur corresponent LED) vol associar cadascuna de les dues alarmes de
les que disposa el detector de llamps IPSO. Quan s’arriba a cadascun dels nivells d’alarma prefixats, s’activa el
corresponent relé (que permet desconnectar aparells sensibles, posar en marxa senyals acústiques o visuals
externes, enviar avisos a SMS, etc.) i també pot activar-se opcionalment l’avís acústic (zumbador) del que està
proveït IPSO.
La programació de les alarmes i la comprovació de bateries es realitzen fàcilment a través dels quatre polsadors
situats en el frontal del mòdul de control.
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9. NORM ATI V A A COMPLIMENTAR
Àmbit general Instal·lacions
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació,
en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/08 (BOE: 05/02/09)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats
a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per
la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenança municipal reguladora per a l’estalvi d’aigua

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenança municipal reguladora per a l’estalvi d’aigua
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Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions

Instal·lacions de combustibles. Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

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

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
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RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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10.

LLISTAT DE PL ÀNO LS

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
-

IF.1

PLANTA BAIXA

-

IF.2

PLANTA PRIMERA

-

IF.3

PLANTA SEGONA

-

IF.4

ESQUEMA DISTRIBUCIÓ AFS I ACS

INSTAL·LACIÓ DE GAS
-

IG.1

PLANTA BAIXA

-

IG.2

ESQUEMA DISTRIBUCIÓ GAS

INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ DE AIGÜES
-

IS.1

PLANTA COBERTA

-

IS.2

PLANTA SEGONA

-

IS.3

PLANTA PRIMERA

-

IS.4

PLANTA BAIXA

-

IS.5

PLANTA BAIXA (NIVELL IGLÚS)

-

IS.6

EMPLAÇAMENT (URBANITZACIÓ)

INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
-

IE.1

PLANTA BAIXA

-

IE.2

PLANTA PRIMERA

-

IE.3

PLANTA SEGONA

-

IE.4

PLANTA COBERTA

-

IE.5

POSTA A TERRA I URBANITZACIÓ

-

IE.6

ESQUEMES UNIFILARS I. QGBT

-

IE.7

ESQUEMES UNIFILARS II. QS PLANTA BAIXA

-

IE.8

ESQUEMES UNIFILARS III. QS PLANTES 1, 2 I COBERTA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
-

IC.1

PLANTA BAIXA. TERRA RADIANT

-

IC.2

PLANTA PRIMERA. TERRA RADIANT

-

IC.3

PLANTA SEGONA. TERRA RADIANT

-

IC.4

PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIÓ D’AIRE

-

IC.5

PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓ D’AIRE

-

IC.6

PLANTA SEGONA. DISTRIBUCIÓ D’AIRE

-

IC.7

PLANTA COBERTA. DISTRIBUCIÓ D’AIRE

-

IC.8

PLANTA BAIXA. CIRCUITS HIDRÀULICS

-

IC.9

PLANTA PRIMERA. CIRCUITS HIDRÀULICS

-

IC.10

PLANTA SEGONA. CIRCUITS HIDRÀULICS

-

IC.11

PLANTA COBERTA. CIRCUITS HIDRÀULICS

-

IC.12

ESQUEMA DISTRIBUCIÓ CIRCUITS HIDRÀULICS

-

IC.13

ESQUEMA PRINCIPI PRODUCCIÓ CALOR I ACS

-

IC.14

ESQUEMA DE PRINCIPI PRODUCCIÓ FRED

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
-

II.1

PLANTA BAIXA

-

II.2

PLANTA PRIMERA

-

II.3

PLANTA SEGONA
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11.

ANNEX DE C ÀLCULS
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Càlcul Instal.lació
Fontaneria

Projecte: Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Data:
Juliol 2018

Característiques de la instal.lació
Aparells

Aparells instal·lats
Aparell

Codi

EDIFICI

ALTRES

Qi
l/s

V
m/s

Øcalc
mm

Ønorm
mm

ØN
mm

Vr
m/s

HAB

CD

TOTAL

ACS

Lavabo

R

0,10

1,00

11,28

12

12

0,88

28

8

36

36

Dutxa

D

0,20

1,00

15,96

12

15

1,13

28

3

31

31

Banyera (>1,40m)

BL

0,30

1,00

19,54

20

20

0,95

0

Banyera (<1,40m)

B

0,20

1,00

15,96

20

20

0,64

0

Bidet

Bi

0,10

1,00

11,28

12

12

0,88

Inodor cisterna

W

0,10

1,00

11,28

12

12

0,88

Urinari

Ur

0,15

1,00

13,82

12

12

1,33

Aigüera domèstica

P

0,20

1,00

15,96

12

15

1,13

Aigüera no domèstica

Pi

0,30

1,00

19,54

20

20

0,95

Rentavaixelles

Rx

0,20

1,00

15,96

12

15

1,13

Rentavaixelles industrial

Rxi

0,50

1,00

25,23

20

25

1,02

S

0,20

1,00

15,96

-

15

1,13

Rentadora

Rd

0,20

1,00

15,96

20

20

0,64

Rentadora industrial (8kg)

Rdi

0,60

1,00

27,64

25

25

1,22

A

0,15

1,00

13,82

-

15

0,85

Safareig

Aixeta aïllada
Abocador

V

0,20

1,00

15,96

20

20

0,64

Aixeta pedal

Ap

0,20

1,00

15,96

-

15

1,13

Aixeta genoll

Ag

0,20

1,00

15,96

-

15

1,13

Forn mixte

Fm

0,30

1,00

19,54

-

20

0,95

Cafetera

Cf

0,10

1,00

11,28

-

12

0,88

Aixeta olles

Ao

0,20

1,00

15,96

-

15

1,13

Vario cooking center

Cc

0,30

1,00

19,54

-

20

0,95

0
28

5

2

2

4

4

5

5

5

1

3

3

1

1

1

0

2

0
2

2

2

1

1

1

2

2

4

2

2

0
1

Pressió de servei:
Pèrdua de càrrega:
Pressió de xarxa:

1
0

1

0,00054

Hmax=

10 m

Hmin=

1 m

1

0
1

Qi

F=
Alçada geomètrica:

4
0

PP-R

Material:

33

l/s

K

Cabal AFS

Pmin=

10,00 mca

Pmax=

40,00 mca

Kmin

0,28

Jmáxima

19,45 mca

Qs min

5,36

Jmínima

14,55 mca

Pmin=

39,45 mca

Cabal AFS

Pmax=

55,55 mca

Nº Ap.

19,50

Qi

0,09

K

Qs

l/s

1,74

N

ut

1

Cabal ACS

l/s

14,50
0,11

Qs

l/s

1,59

N

ut

1

Kmin

0,35

l/s

Qs min

5,08

5,36

l/s

Cabal ACS

5,08

l/s

126

uts.

Nº Ap.

84

uts.

l/s

Dimensionat Canonades AFS
Tram
Nº

Qi
l/s

Qi.ac.
l/s

n

k

Qt
l/s

V
m/s

Øcalc
mm

Ønorm
mm

ØN
mm

Vr
m/s

j
mca/m

Lg
m

Lte
m

J=Lte x j
mca

V can.
l

Denominació
canonada

1,13
0,95
0,90

0,1277
0,0662
0,0597

3,50
3,00
1,50

4,20
3,60
1,80

0,5365
0,2384
0,1075

0,619
0,942
0,471

PP 20x2,8
PP 25x3,5
PP 25x3,5

BANY GERIATRIC / BANY PERSONAL
1
2
3

5

0,20
0,10
0,10

0,20
0,30
0,40

1
2
3

1,00
1,00
0,71

0,20
0,30
0,28

1,20
1,20
1,20

14,57
17,84
17,32

15
20

15
20
20

1
2

0,10
0,10

0,10
0,20

1
2

1,00
1,00

0,10
0,20

1,20
1,20

10,30
14,57

12
20

12
20

0,88
0,64

0,1096
0,0326

4,50
2,50

5,40
3,00

0,5919
0,0977

0,509
0,785

PP 16x2,2
PP 25x3,5

1
2

0,20
0,20

0,20
0,40

1
2

1,00
1,00

0,20
0,40

1,20
1,20

14,57
20,60

15
20

15
20

1,13
1,27

0,1277
0,1096

3,50
2,00

4,20
2,40

0,5365
0,2630

0,619
0,628

PP 20x2,8
PP 25x3,5

0,30
0,50
0,30
0,30
0,30
0,10
0,30
0,30
0,30
0,10
1,10
0,70

0,30
0,80
1,10
0,30
0,60
0,70
0,30
0,60
0,90
1,00
2,10
2,80

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
7
10

1,00
1,00
0,71
1,00
1,00
0,71
1,00
1,00
0,71
0,58
0,55
0,50

0,30
0,80
0,78
0,30
0,60
0,49
0,30
0,60
0,64
0,58
1,16
1,40

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

17,84
29,13
28,73
17,84
25,23
22,92
17,84
25,23
25,99
24,75
35,01
38,54

20

20
32
32
20
25
25
20
25
25
25
40
40

0,95
0,99
0,97
0,95
1,22
1,01
0,95
1,22
1,30
1,18
0,92
1,11

0,0662
0,0395
0,0376
0,0662
0,0772
0,0551
0,0662
0,0772
0,0856
0,0722
0,0260
0,0365

4,50
1,00
6,00
5,00
2,00
1,50
6,50
2,30
3,00
3,00
0,50
2,00

5,40
1,20
7,20
6,00
2,40
1,80
7,80
2,76
3,60
3,60
0,60
2,40

0,3576
0,0474
0,2710
0,3974
0,1852
0,0992
0,5166
0,2130
0,3080
0,2598
0,0156
0,0875

1,414
0,804
4,825
1,571
0,982
0,736
2,042
1,129
1,473
1,473
0,628
2,513

PP 25x3,5
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 50x6,9
PP 50x6,9

0,20
0,10
0,10

0,20
0,30
0,40

1
2
3

1,00
1,00
0,71

0,20
0,30
0,28

1,20
1,20
1,20

14,57
17,84
17,32

15

15
20
20

1,13
0,95
0,90

0,1277
0,0662
0,0597

3,50
2,50
2,00

4,20
3,00
2,40

0,5365
0,1987
0,1434

0,619
0,785
0,628

PP 20x2,8
PP 25x3,5
PP 25x3,5

0,20
0,20
0,20
0,15

0,20
0,40
0,60
0,75

1
2
3
4

1,00
1,00
0,71
0,58

0,20
0,40
0,42
0,43

1,20
1,20
1,20
1,20

14,57
20,60
21,22
21,43

15

15
20
20
20

1,13
1,27
1,35
1,38

0,1277
0,1096
0,1215
0,1259

1,20
4,50
2,00
2,00

1,44
5,40
2,40
2,40

0,1840
0,5917
0,2915
0,3021

0,212
1,414
0,628
0,628

PP 20x2,8
PP 25x3,5
PP 25x3,5
PP 25x3,5

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,57
0,57
0,43
0,28
0,28
0,28
3,11

0,28
0,57
0,85
1,13
1,41
1,70
1,98
2,55
3,11
0,43
0,72
1,00
1,28
4,39

1
2
3
4
5
6
7
9
11
1
2
3
4
15

1,00
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
1,00
1,00
1,00
0,95
0,65

0,28
0,57
0,81
1,02
1,20
1,36
1,48
1,78
2,02
0,43
0,72
1,00
1,22
2,86

1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50

17,32
21,91
26,16
29,40
31,94
33,95
35,50
38,89
41,43
21,43
24,65
29,12
32,15
49,23

20

20
25
32
32
32
32
40
40
40
20
25
32
32
50

0,90
1,15
1,00
1,27
1,49
1,69
1,18
1,42
1,61
1,38
1,46
1,24
1,51
1,45

0,0597
0,0696
0,0401
0,0603
0,0806
0,0997
0,0404
0,0556
0,0694
0,1259
0,1051
0,0583
0,0824
0,0440

3,50
0,50
3,00
0,50
2,50
0,50
3,00
3,00
2,50
6,30
4,20
3,00
1,00
3,50

4,20
0,60
3,60
0,60
3,00
0,60
3,60
3,60
3,00
7,56
5,04
3,60
1,20
4,20

0,2509
0,0418
0,1442
0,0362
0,2418
0,0598
0,1455
0,2002
0,2082
0,9517
0,5298
0,2098
0,0989
0,1847

1,100
0,245
2,413
0,402
2,011
0,402
3,770
3,770
3,142
1,979
2,062
2,413
0,804
6,872

PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 50x6,9
PP 50x6,9
PP 50x6,9
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 63x8,7

BANY ADAPTAT

2

CUINA PB

1

CUINA CENTRAL

1

1-ZONA RENTAT
2-ZONA RENTAT
3-ZONA RENTAT
1-CAMBRA FREDA
2-CAMBRA FREDA
3-CAMBRA FREDA
1
2
3
4
5
6

20

BANY HABITACIÓ
1
2
3

26

20

CUINA-BUGADERIA PLANTA TIPUS
1
2
3
4

2

20

RAMAL PLANTA TIPUS
H8
H9
H7
H6
H10
H11
H5
H4+H12
H3+H13
CUINA-BUGADERIA
BANY GERIATRIC
H1
H2
RESTA HAB

2
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RAMAL PLANTA BAIXA / DISTRIBUCIO EDIFICI
CUINA PB
BANY ADAPTAT
BANY ADAPTAT
BANY GERIATRIC
BANY GERIATRIC
PERRUQUERIA
FISIO-PODOLOGIA
PATI
PLANTA COB
PLANTA 2
PLANTA 1
2BA + C
RAMAL PR+F-P+P
BANY PERSONAL
BUGADERIA CENTRAL
CUINA CENTRAL
RAMAL 2BG
NETEJA
SALA INST
TUB ALIMENTACIO

0,40
0,20
0,20
0,28
0,28
0,20
0,10
0,15
0,15
2,86
2,86
0,72
0,41
0,28
0,60
1,40
0,57
0,20
0,15
19,50

0,40
0,60
0,80
0,28
0,57
0,20
0,30
0,45
0,15
3,01
5,86
6,58
6,99
8,32
8,32
9,27
9,83
10,03
10,18
19,50

1
1
2
3
1
2
1
2
3
1
16
31
34
37
38
39
40
42
43
44
126

1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
0,90
0,80
0,75
0,70
0,65
0,65
0,60
0,60
0,60
0,55
0,28

0,40
0,60
0,72
0,28
0,57
0,20
0,30
0,41
0,15
2,70
4,69
4,94
4,89
5,41
5,41
5,56
5,90
6,02
5,60
5,36

1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

20,60
22,57
24,72
15,49
21,91
14,57
15,96
18,54
11,28
47,92
63,09
64,73
64,43
67,75
67,75
68,71
70,77
71,49
68,95
67,47

20

20
20

15

20
25
25
20
25
20
20
20
20
50
60
60
75
75
75
75
75
75
75
75

1,27
1,22
1,47
0,90
1,15
0,64
0,95
1,29
0,48
1,38
1,66
1,75
1,11
1,22
1,22
1,26
1,34
1,36
1,27
1,21

0,1096
0,0772
0,1062
0,0597
0,0696
0,0326
0,0662
0,1120
0,0197
0,0400
0,0441
0,0482
0,0164
0,0196
0,0196
0,0206
0,0228
0,0236
0,0208
0,0193

2,20
0,50
3,50
2,80
3,00
8,00
2,50
1,20
18,50
3,50
6,00
6,50
3,00
2,00
3,50
0,50
2,00
10,50
5,00
48,50

2,64
0,60
4,20
3,36
3,60
9,60
3,00
1,44
22,20
4,20
7,20
7,80
3,60
2,40
4,20
0,60
2,40
12,60
6,00
58,20

0,2893
0,0463
0,4460
0,2007
0,2507
0,3127
0,1987
0,1613
0,4371
0,1680
0,3173
0,3760
0,0592
0,0470
0,0823
0,0123
0,0548
0,2980
0,1251
1,1240

0,691
0,245
1,718
0,880
1,473
2,513
0,785
0,377
5,812
6,872
16,965
18,378
13,254
8,836
15,463
2,209
8,836
46,388
22,089
214,266

PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 25x3,5
PP 25x3,5
PP 25x3,5
PP 25x3,5
PP 63x8,7
PP 75x10,4
PP 75x10,4
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5

PRODUCCIO ACS
30
55,0
60
8,0
90
1,0
2220

UNITATS
DOTAC.

Previsió consum:

CENTRE
ATENCIO
DIÜRNA
Vc=

persones
litres/pers.
dinars/dia
litres/dinar
serveis cafeteria/dia
litres/servei cafeteria
litres/dia

Temp. Xarxa:
Temp. Previsio Consum:
Temp. Acumulacio:

10,0 ºC
60,0 ºC
60,0 ºC

Rendiment:

90%

4,00 hores

Temps recuperació:

111,54 kW
90%

Pot. Inst. Calefaccio:
cs Calefacció:

2220 litres

Volum Acumulació:
Volum Acumulador:
Var=

2466,7 litres
2500 litres

112,31
cs ACS-Cal:
80%
Vitocrossal 100 Cl 1
120,00
V aigua:
103
Pes i dimensions:
295
750x850x1500

Pot. Total Inst. Caldera:

31250 kcal/h
36,34 kW
40,00 kW

Potencia caldera ACS:

kW
kW
litres
kg
mm

Característiques Grups Electrobombes
Zona

Codi

Xarxa biomassa
Caldera
Anticondensacio
Secundari ACS
Secundari ACS
Recirculació ACS

AC/B02
AC/B01
AC/B00
A/B03
A/B04
A/B05

P

Te

Ts

DT

Qt

Qt

ΔP

kW
150,0
120,0

ºC
75
80

ºC
60
65

ºC
15
15

80
70

65
50

15
20

m3/h
8,60
6,88
2,06
2,29
1,72
2,11

mca
8,06
6,81
3,61

40,0
40,0

l/s
2,39
1,91
0,57
0,64
0,48
0,59

Volum aigua:
CALDERA
DIPÒSIT INERCIA
DIPOSIT ACS
CH PRIMARI
CH SECUNDARI ACS
CH CONSUM ACS

103,0
2500,0
2500,0
121,0
86,8
359,2

litres
litres
litres
litres
litres
litres

Vas d'expansió primari:
Volum inst. ACS
Volumen inst. Secundari calefacció
Volum inst TOTAL

AC/VE.01
2810,8 litres
2817,3 litres
5628,1 litres

Vas d'expansió recirculació:
Volum inst. ACS

AC/VE.02
2859,2 litres

Dimensionat Canonades ACS
Tram

Qi
l/s

Qi.ac.
l/s

n

k

Qt
l/s

V
m/s

Øcalc
mm

Primari ACS-Xarxa
Col.lector

2,39
2,39

4,78
2,39

1
1

1,00
1,00

4,78
2,39

1,20
0,20

71,20
123,32

Model AM 65/12-B (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec
640 W
Dimensions (mm)
P=
385 mm
A=
285 mm
H=
340 mm

Ønorm
mm

ØN
mm

Vr
m/s

j
mca/m

Lg
m

Leq
m

J=Lte x j
mca

V can.
l

Denominació
canonada

50
150

2,43
0,14

0,1083
0,0002

6,00
2,00

7,20
2,40

0,7796
0,0004

11,781
35,343

PP 63x8,7
PP 160x21,9

H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
BOMBA PRIMARI XARXA AC/B02
Bescanviador
Pressió bomba:
Cabal:

P=
Qt=

M.S Pèrdua màxima x L tot eq.
Volum canonades
Primari ACS-caldera

1,91

1,91

1

1,00

1,91

1,00

Model AM 40/8-B (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec
240 W
Dimensions (mm)
P=
370 mm
A=
270 mm
H=
220 mm

49,33

50

BOMBA PRIMARI CALDERA
AC/B01

0,97

0,0218

ΔP=

6,00

7,20
H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Caldera / bescanviador
Pressió bomba:
Cabal:

0,57

0,57

1

Model Marca Pot. Elec
Dimensions (mm)

1,00

P=
A=
H=

0,57

1,00

27,02

32

0,0221

2,00

mm
mm
mm

2,40
H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Pressió bomba:
Cabal:

-----

W
-

0,71

ΔP=

M.S Pèrdua màxima x L tot eq.
Volum canonades
Secundari ACS-Caldera
Col.lector

0,64
2,39

0,64
2,39

1
1

1,00
1,00

Model A 25/11-B (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec
90 W
Dimensions (mm)
P=
A=
H=

0,64
2,39

205 mm
188 mm
190 mm

1,20
0,20

26,00
123,32

32
150

0,79
0,14

0,0265
0,0002

10,00
2,00

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
BOMBA SECUNDARI ACS A/B03
Bescanviador
Pressió bomba:
Cabal:
M.S Pèrdua màxima x L tot eq.
Volum canonades
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0,1568

ΔP=

12,00
2,40
H=
ΔP=

0,0530

ΔP=

PP 63x8,7

m
mca
mca
mca
mca
m3/h

1,608

PP 40x5,5

m
mca
mca
mca
m3/h

3,76 mca
3,22 litres
0,3184
0,0004
0,00
0,64
3,50
3,00
7,14
2,29

P=
Qt=

11,781

3,46 mca
23,56 litres

0,00
0,11
3,50
3,61
2,06

P=
Qt=

m
mca
mca
mca
mca
m3/h

4,70 mca
94,25 litres

0,00
0,31
3,50
3,00
6,81
6,88

P=
Qt=

M.S Pèrdua màxima x L tot eq.
Volum canonades
Caldera

0,00
1,56
3,50
3,00
8,06
17,20

8,042
35,343
m
mca
mca
mca
mca
m3/h

3,88 mca
86,77 litres

PP 40x5,5
PP 160x21,9

Secundari ACS-Diposit

0,48

0,48

1

1,00

0,48

1,20

Model SAP 25/125-0,25/Bb
Marca SEDICAL
Pot. Elec
250 W
Dimensions (mm)
P=
313 mm
A=
192 mm
H=
316 mm

22,52

25

0,97

0,0518

10,00

12,00
H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
BOMBA SECUNDARI ACS A/B04
Bescanviador
Pressió bomba:
Cabal:

Entrada AFS

5,85

5,85

1

1,00

5,85

1,20

78,79

Qi.ac.
l/s

n

k

Qt
l/s

V
m/s

Øcalc
mm

0,00
1,24
3,50
3,00
7,74
1,72

P=
Qt=

M.S Pèrdua màxima x L tot eq.
Volum canonades

0,6217

ΔP=

4,909

PP 32x4,4

m
mca
mca
mca
mca
m3/h

4,48 mca
9,82 litres

75

1,32

0,0225

10,00

12,00

0,2699

44,179

PP 90x12,5

Ønorm
mm

ØN
mm

Vr
m/s

j
mca/m

Lg
m

Leq
m

J=Leq x j
mca

V can.
l

Denominació
canonada

1,13
0,95
0,95

0,1277
0,0662
0,0662

3,50
3,00
1,50

4,20
3,60
1,80

0,5365
0,2384
0,1192

0,619
0,942
0,471

PP 20x2,8
PP 25x3,5
PP 25x3,5

INSTAL·LACIÓ INTERIOR ACS
Tram
Nº

Qi
l/s

BANY GERIATRIC / BANY PERSONAL
1
2
3

5

0,20
0,10
0,00

0,20
0,30
0,30

1
2
2

1,00
1,00
1,00

0,20
0,30
0,30

1,20
1,20
1,20

14,57
17,84
17,84

15
20

15
20
20

1
2

0,10
0,00

0,10
0,10

1
1

1,00
1,00

0,10
0,10

1,20
1,20

10,30
10,30

12
20

12
20

0,88
0,32

0,1096
0,0097

4,50
2,50

5,40
3,00

0,5919
0,0291

0,509
0,785

PP 16x2,2
PP 25x3,5

1
2

0,20
0,20

0,20
0,40

1
2

1,00
1,00

0,20
0,40

1,20
1,20

14,57
20,60

15
20

15
20

1,13
1,27

0,1277
0,1096

3,50
2,00

4,20
2,40

0,5365
0,2630

0,619
0,628

PP 20x2,8
PP 25x3,5

0,30
0,50
0,30
0,30
0,30
0,10
0,30
0,30
0,30
0,10
1,10
0,70

0,30
0,80
1,10
0,30
0,60
0,70
0,30
0,60
0,90
1,00
2,10
2,80

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
7
10

1,00
1,00
0,71
1,00
1,00
0,71
1,00
1,00
0,71
0,58
0,55
0,50

0,30
0,80
0,78
0,30
0,60
0,49
0,30
0,60
0,64
0,58
1,16
1,40

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

17,84
29,13
28,73
17,84
25,23
22,92
17,84
25,23
25,99
24,75
35,01
38,54

20

20
32
32
20
25
25
20
25
25
25
40
40

0,95
0,99
0,97
0,95
1,22
1,01
0,95
1,22
1,30
1,18
0,92
1,11

0,0662
0,0395
0,0376
0,0662
0,0772
0,0551
0,0662
0,0772
0,0856
0,0722
0,0260
0,0365

4,50
1,00
6,00
5,00
2,00
1,50
6,50
2,30
3,00
3,00
0,50
2,00

5,40
1,20
7,20
6,00
2,40
1,80
7,80
2,76
3,60
3,60
0,60
2,40

0,3576
0,0474
0,2710
0,3974
0,1852
0,0992
0,5166
0,2130
0,3080
0,2598
0,0156
0,0875

1,414
0,804
4,825
1,571
0,982
0,736
2,042
1,129
1,473
1,473
0,628
2,513

PP 25x3,5
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 50x6,9
PP 50x6,9

0,20
0,00
0,10

0,20
0,20
0,30

1
1
2

1,00
1,00
1,00

0,20
0,20
0,30

1,20
1,20
1,20

14,57
14,57
17,84

15

15
15
20

1,13
1,13
0,95

0,1277
0,1277
0,0662

3,50
2,50
1,00

4,20
3,00
1,20

0,5365
0,3832
0,0795

0,619
0,442
0,314

PP 20x2,8
PP 20x2,8
PP 25x3,5

0,20
0,20
0,20

0,20
0,40
0,60

1
2
3

1,00
1,00
0,71

0,20
0,40
0,42

1,20
1,20
1,20

14,57
20,60
21,22

20

20
20
20

0,64
1,27
1,35

0,0326
0,1096
0,1215

1,20
4,50
2,00

1,44
5,40
2,40

0,0469
0,5917
0,2915

0,377
1,414
0,628

PP 25x3,5
PP 25x3,5
PP 25x3,5

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60
0,42
0,30
0,30
0,30
3,30

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,70
3,30
0,42
0,72
1,02
1,32
4,62

1
2
3
4
5
6
7
9
11
1
2
3
4
15

1,00
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
1,00
1,00
1,00
0,95
0,65

0,30
0,60
0,86
1,08
1,28
1,44
1,58
1,89
2,15
0,42
0,72
1,02
1,26
3,01

1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50

17,84
22,57
26,94
30,28
32,90
34,96
36,56
40,05
42,67
21,22
24,79
29,49
32,68
50,51

20

20
25
25
32
32
32
40
40
40
20
25
32
32
50

0,95
1,22
1,74
1,34
1,59
1,79
1,25
1,50
1,71
1,35
1,48
1,27
1,56
1,53

0,0662
0,0772
0,1435
0,0668
0,0894
0,1106
0,0448
0,0617
0,0769
0,1215
0,1073
0,0609
0,0873
0,0481

3,50
0,50
3,00
0,50
2,50
0,50
3,00
3,00
2,50
6,30
4,20
3,00
1,00
3,50

4,20
0,60
3,60
0,60
3,00
0,60
3,60
3,60
3,00
7,56
5,04
3,60
1,20
4,20

0,2782
0,0463
0,5164
0,0401
0,2681
0,0663
0,1613
0,2220
0,2308
0,9183
0,5408
0,2193
0,1048
0,2021

1,100
0,245
1,473
0,402
2,011
0,402
3,770
3,770
3,142
1,979
2,062
2,413
0,804
6,872

PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 50x6,9
PP 50x6,9
PP 50x6,9
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 40x5,5
PP 40x5,5
PP 63x8,7

20
25
25
20
25
20
20
50
60
60
75
75
75
75
75

1,27
1,02
1,10
0,95
1,22
0,64
0,95
1,38
1,70
1,74
1,09
1,05
1,14
1,24
1,32

0,1096
0,0561
0,0642
0,0662
0,0772
0,0326
0,0662
0,0400
0,0461
0,0478
0,0159
0,0150
0,0173
0,0201
0,0225

2,20
0,50
3,50
2,80
3,00
8,00
3,70
3,50
6,00
6,50
3,00
2,00
3,50
0,50
15,00

2,64
0,60
4,20
3,36
3,60
9,60
4,44
4,20
7,20
7,80
3,60
2,40
4,20
0,60
18,00

0,2893
0,0337
0,2696
0,2225
0,2779
0,3127
0,2941
0,1681
0,3317
0,3731
0,0572
0,0361
0,0727
0,0121
0,4049

0,691
0,245
1,718
0,880
1,473
2,513
1,162
6,872
16,965
18,378
13,254
8,836
15,463
2,209
66,268

PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 32x4,4
PP 25x3,5
PP 32x4,4
PP 25x3,5
PP 25x3,5
PP 63x8,7
PP 75x10,4
PP 75x10,4
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5
PP 90x12,5

ØN
mm
20
15
20
32
32

Vr
m/s
0,68
0,71
0,86
0,67
0,73

j
mca/m
0,0368
0,0568
0,0553
0,0199
0,0229

Lg
m
18,00
13,50
7,50
3,50
42,00

Lte
m
21,60
16,20
9,00
4,20
50,40

J=Lte x j
mca
0,7953
0,9195
0,4974
0,0837
1,1524

V can.
l
5,655
2,386
2,356
2,815
33,778

Denominació
canonada

BANY ADAPTAT

2

CUINA PB

1

CUINA CENTRAL

1

1-ZONA RENTAT
2-ZONA RENTAT
3-ZONA RENTAT
1-CAMBRA FREDA
2-CAMBRA FREDA
3-CAMBRA FREDA
1
2
3
4
5
6

20

BANY HABITACIÓ
1
2
3

26

20

CUINA-BUGADERIA PLANTA TIPUS
1
2
3

2

20

RAMAL PLANTA TIPUS
H8
H9
H7
H6
H10
H11
H5
H4+H12
H3+H13
CUINA-BUGADERIA
BANY GERIATRIC
H1
H2
RESTA HAB

2

20

RAMAL PLANTA BAIXA / DISTRIBUCIO EDIFICI
CUINA PB
BANY ADAPTAT
BANY ADAPTAT
BANY GERIATRIC
BANY GERIATRIC
PERRUQUERIA
FISIO-PODOLOGIA
PLANTA 2
PLANTA 1
2BA + C
RAMAL PR+F-P
BANY PERSONAL
BUGADERIA CENTRAL
CUINA CENTRAL
RAMAL 2BG

1

0,40
0,10
0,10
0,30
0,30
0,20
0,10
3,01
3,01
0,54
0,30
0,30
0,60
1,40
0,60

0,40
0,50
0,60
0,30
0,60
0,20
0,30
3,01
6,01
6,55
6,85
7,15
7,75
9,15
9,75

1
2
3
1
2
1
2
15
30
33
35
36
37
38
40

1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,80
0,75
0,70
0,65
0,65
0,60
0,60

0,40
0,50
0,54
0,30
0,60
0,20
0,30
2,71
4,81
4,91
4,80
4,65
5,04
5,49
5,85

1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

20,60
20,60
21,41
15,96
22,57
14,57
15,96
47,92
63,89
64,58
63,80
62,82
65,40
68,27
70,47

20

Qi
l/s
0,21
0,13
0,27
0,27
0,59

Qi.ac.
l/s
0,21
0,13
0,27
0,54
0,59

n

k

1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Qt
l/s
0,21
0,13
0,27
0,54
0,59

V
m/s
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Øcalc
mm
16,53
12,66
18,56
26,25
27,29

Ønorm
mm
15
15
15

20
20

RECIRCULACIO ACS
Tram
Nº
PT-z1
PT-z2
P2
P1
PB

Model AMC 25/6-B (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec
60 W
Dimensions (mm)
P=
A=
H=

AC/B05
240 mm
183 mm
180 mm

Alçada geomètrica:

H=

0,00 m

Alçada manomètrica:
Accessoris
Pressió bomba:
Cabal:

ΔP=

3,45
3,50
6,95
2,11

P=
Qt=

M.S Pèrdua màxima x L tot eq.
Volum instal.lació
NOMENCLATURA
F: coeficient rugositat material

Qi: cabal instal.lat

Øcalc: diàmetre interior de càlcul

n: número aparells, unitats

Qi.ac: cabal instal.lat acumulat

Ønorm: diàmetre mínim segons normativa

Le.ap: longitud equivalent accessoris

k: coeficient simultaneitat

Qt: cabal de càlcul

ØN: diàmetre interior real

Lte: longitud total equivalent

V: velocitat recomenable

Vr: velocitat real

j: pèrdues de càrrega unitaries canonades

J: pèrdues de càrrega totals
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Lg: longitud canonada

ΔP=

mca
mca
mca
m3/h

5,53 mca
349,36 litres

PP 25x3,5
PP 20x2,8
PP 25x3,5
PP 40x5,5
PP 40x5,5

Càlcul Instal.lació
Projecte:
de Gas Natural

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

Data:

Característiques de la instal.lació
Denominació del gas
Densitat relativa*
Poder Calorífic Superior*

Gas Natural
0,65
10500
9500
-

Poder Calorífic Inferior*

Pressió de la Xarxa*
Armari de Regulació:

Pressió mínima (mbar)

escomesa
entrada comptador
sortida comptador
punt consum

kcal/m3
kcal/kg
kcal/m3
kcal/kg

MPB
A-25

20,5
20
18,9
17

Perdua càrrega màxima tram (mbar)
instal.lacio comuna
instal.lació interior

0,5
1,9

*Dades a confirmar amb Companyia

Previsió consums
Aparells instal.lats:

Cabals:
Caldera

120,00 kW

Aparell (Qn):

Caldera

10,81 m3/h

Forn mixte

13,00 kW

Forn mixte

Cuina

20,00 kW

Cuina

1,17 m3/h
1,80 m3/h

kW

0

0,00 m3/h

kW

0

0,00 m3/h

kW

0

TOTAL CUINA

33,00 kW

Piv=

kW

Pil=

168,30 kW

Pc=

168,3 kW

0,00 m3/h

TOTAL CUINA

2,97 m3/h

Edifici (Qsc):

Pot. disseny inst. individual:
HABITATGES:
LOCAL:

13,78 m3/h

Pot. disseny inst. comuna/escomesa:
Nº locals

1
Comptador tipus:

G-16

Dimensionat Canonades
Tram

Qs

L

Le

∆P

D

DN

∆Pr

Pinicial

v

m3/h

m

m

mbar

mm

mm

mbar

mbar

m/s
2,32

APARELLS
Caldera

10,81

9,3

11,2

1,90

26,12

40

0,24

17,00

Forn mixte

1,17

8,6

10,4

1,90

11,11

15

0,45

17,00

1,79

Cuina

1,80

11,5

13,8

1,90

13,87

20

0,33

17,00

1,55

TOTAL
Cuina

2,97

8,6

10,4

1,45

16,69

20

0,61

16,55

2,56

Total

13,78

40,9

49,1

0,85

46,03

50

0,57

15,95

1,90

Escomesa

13,78

10,9

13,1

0,50

39,03

40

0,44

20,06

2,95

Ventilacions
SALA CALDERES P>70KW
DADES:

VENTILACIO:

Potència instal.lada

120,00 kW

Superficie

19,50 m2

Alçada
Volum

2,95 m2
57,53 m3

Tipus caldera:

Inferior

Superficie lliure:
Directa
Conducte:
H=

Estanca

A=

No cal
No cal

VOLUM BRUT:
VENTILACIO RAPIDA:

Superior

SUP. BAIXA RESIST. MECANICA:
1,00 m2
SISTEMA DETECCIO FUITES:
Nº detectors:

600,00 cm2
L<10m? NO
0 cm
0 cm

Superficie lliure:
Directa
Conducte
H=
A=

250,00 cm2
L<10m? NO

165,00 cm2

0 cm
0 cm

2 uts

CUINA
DADES CUINA:

VENTILACIO:

Potència instal.lada

33,00 kW

Superficie lliure total:

Superficie

40,4 m2

Superior i inferior?

Alçada

2,95 m2

Volum

119,2 m3

Edifici existent?

VENTILACIO RAPIDA
Dispositiu seguretat?
Sistema tall de gas?

SI

Inferior

Directa a exterior
Superficie lliure:

25,00 m3

VOLUM BRUT:

NO
ok

Conducte:
H=
A=

0,00 m2
SI
SI

Superior

SI
Directa a exterior
Superficie lliure:
Conducte:
H=
A=

PATI:
Superficie

SI

0,00 m2
-

L>3m? NO
82,50 cm2
0 cm
0 cm

L>3m? NO
82,50 cm2
0 cm
0 cm

NOMENCLATURA
Piv: Potencia instal.lacio individual habitatges

Qsi: Cabal disseny instal.lació individual

∆P: pèrdua de pressió admissible

Pinicial: Pressió inicial tram canonada

Pil: Potencia instal.lacio individual locals

Qsc: Cabal disseny instal.lació comuna/escomesa

∆Pr: pèrdua de pressió real

v: velocitat tram

Pc: Potencia instal.lacio comuna/escomesa

L: longitud tram

D: Diàmetre interior de càlcul

Qn: Cabal nominal aparell

Le: longitud equivalent tram

DN: Diàmetre nominal canonada
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Cliente
Proyecto

Nº Escrito
Fecha

SML
BEGUES

‐
13/06/2018

INFORME DE CÁLCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESIÓN, SEGÚN EN 13384‐1
1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR
Altitud:

m

400

Tª amb. máxima:

ºC

15

Tª amb. mínima:

ºC

10

Montaje:

Interior

Combustible:

Gas Natural

Tipo de generador:

Caldera presurizada

Condensación:

SI
Nominal

Mínima

Potencia:

kW

120

32

Rendimiento:

%

97,2

108

Tª de humos:

ºC

45

35

Tiro mínimo:

Pa

0

0

Caudal:

g/s

50

15

CO₂ :

%

10,2

9,74

2. DATOS DEL CONDUCTO
TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)
Longitud total:

m

17,2

Altura total:

m

2,5

Piezas:

Codo de 87º: 2

TRAMO VERTICAL
Altura total:

m

10

Longitud total:

m

10

Conexión:
Tipo de salida:

Dinakalc 4.3.0‐ES
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3. CÁLCULOS Y COMPROBACIONES
REQUISITOS DE PRESIÓN
Primer requisito de presión:

Pz

≥

Pze

Cumple

Potencia nominal:

Pa

2,81

>

2,42

SI

Potencia mínima:

Pa

2,66

>

‐0,84

SI

Pz

≥

Pb

Cumple

Segundo requisito de presión:
Potencia nominal:

Pa

2,81

>

0

SI

Potencia mínima:

Pa

2,66

>

0

SI

Tiro de la Instalación (a mayores del mínimo requerido)

Pz‐Pze

Potencia nominal:

Pa

0,39

Potencia mínima:

Pa

3,5

REQUISITOS DE TEMPERATURA
Primer requisito de temperatura:

Tiob

≥

Tg

Cumple

A potencia nominal:

ºC

33,4

>

0

SI

A potencia mínima:

ºC

19,9

>

0

SI

Leyenda:
Pz
Pze
Pb
Tiob
Tg

Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea
Tiro requerido a la entrada de los humos en la chimenea
Resistencia o caída de presión del suministro de aire para combustión
Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea
Temperatura límite
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4. DIMENSIONADO
TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)
Gama:

DW con junta

Diámetro interior:

mm

200

Diámetro exterior:

mm

260

Designación EN 1856‐1:

T200 P1 W V2 O00
Nominal

Mínima

Velocidad media de los humos:

m/s

1,6

0,5

Tª media de los humos:

ºC

41

29

Tª media de la pared exterior:

ºC

17

16

TRAMO VERTICAL
Gama:

DW con junta

Diámetro interior:

mm

200

Diámetro exterior:

mm

260

Designación EN 1856‐1:

T200 P1 W V2 O00
Nominal

Mínima

Velocidad media de los humos:

m/s

1,5

0,4

Tª media de los humos:

ºC

35

23

Tª media de la pared exterior:

ºC

17

16

Nominal

Mínima

SALIDA DE LA CHIMENEA
Velocidad de los humos:

m/s

1,5

0,4

Tª de los humos:

ºC

33

21

Tª de la pared exterior:

ºC

17

16
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Càlcul Xarxa Evacuació
Projecte:
Aigües

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

Data:

Característiques de la instal·lació
Localitat:

Begues

Zona pluviometrica:

Provincia:

Barcelona (Baix Llobregat)

Isohieta

Nº Plantes:

3

Intensitat pluviometrica:

110 mm/h

Ús edifici:

privat

Pluviometria mitja anual

750 mm/m2/any

Recollida Aigües Pluv.

SI
Reg i neteja

Ús posterior aigües:

40000 l

Volum dipòsit AP:

400 mm

Diàmetre sobreeixidor:

Zona B

c1 Xarxa horitzontal:

Enterrada

50

Pendent mínima:

2,00%

c2 Xarxa horitzontal:

Penjada

Pendent mínima:

1,00%

Superficie coberta:
Número mín. boneres

560,0 m2
4 ut

Superficie terrassa P1

141,7 m2

Superficie coberta PB

143,2 m2

Superficie terrassa PB

60,9 m2

Superficie pati PB

28,1 m2

Primària

Sistema ventilació:

0,90

Escorrentia cobertes:

DIPÒSIT RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS
626212,00 l/any

Demanda
Superficie recollida total

844,94 m2

Superfície no ocupada:

1510,78 m2
30 persones

Ocupació

570334,50 l/any

Capacitat de captació aigües pluvials

2,0 l/p/dia

Reg

4,0 l/m2

Temps de retenció

30 dies

Remosa

Model

DRP 40000 FE (filtre extern)

01 Volum recollida aigües pluvials

59007,77

l

Diàmetre

02 Volum recollida aigües pluvials

72462,60

l

Longitud

8,70 m

Pes

1706 kg

40000,00 l

03 Volum màxim segons OM
Neteja

Marca

Sobreeixidor dip.

Càlcul

400

Inst.

400

2,50 m

AIGUES PLUVIALS
DIMENSIONAT CANALONS/CANALS
AE

AE'

ut

ut

CTE

Ø (mm)
OCI

Projecte

H

B

H

B

0,7

354

1012

250

200

250

300

180

200

300

1,0%

0,7

49

140

125

125

125

100

135

100

200

S'

AE

H

m2

m2

ut

m

CTE

BP-01 a 05

109,35

120,29

97

12

75

BP-06/07

122,65

134,92

108

12

BP-08/09

141,72

155,89

125

BP-10 a 12

71,60

78,75

BP-02' a 05'

109,35

BP-06'/07'

122,65

S

S'

Pendent

m2

m2

%

cn.01 edifici-zona sauló

401,14

441,25

1,0%

cn.02 edifici veí

55,03

60,53

S

Canaló

f

DIMENSIONAT BAIXANTS

BxH (mm)

Canal Projecte

BONERES

Baixant

Ø (mm)
OCI

Bonera

mínim

projecte

mínim

projecte

90

110

bo.1 a 5

14255,0

31415,9265

165

200

75

110

110

bo.6 i 7

14255,0

31415,9265

165

200

4

75

110

110

bo.8 i 9

14255,0

31415,9265

165

200

64

4

63

90

110

bo.10 i 12

14255,0

31415,9265

165

200

120,29

97

12

110

125

125

134,92

108

12

110

125

125

f

AE i

AE

ut

ut

CTE

OCI

DIMENSIONAT COL·LECTORS
S

S'

Pendent

m2

m2

%

CP-01

109,35

120,29

1,0%

0,7

138

138

90

125

110

125

CPP - Baixants 06/07

CP-02

122,65

134,92

1,0%

0,7

155

155

110

125

110

125

CPE - Baixants 01/02' a 05'

CP-03

109,35

120,29

2,0%

1,0

97

97

90

110

125

125

CPE - Baixants 06'/07'

CP-04

122,65

134,92

2,0%

1,0

108

108

90

125

125

125

CPE - Baixants 08/09

CP-05

141,72

155,89

2,0%

1,0

125

125

90

125

110

125

CPE - Baixant 10 a 12

CP-06

71,60

78,75

2,0%

1,0

64

64

90

110

110

110

122,65

134,92

2,0%

1,0

108

108

90

125

125

125

109,35

255,20

2,0%

1,0

97

205

110

160

-

160

109,35

375,49

2,0%

1,0

97

302

125

160

-

160

109,35

495,77

2,0%

1,0

97

399

160

160

-

160

109,35

616,06

2,0%

1,0

97

496

160

160

-

160

71,60

78,75

2,0%

1,0

64

64

90

110

110

110
160

Tram

Col.lector

CPP - Baixants 02 a 05

CPE - BP-02'/03'/04'/05'/06'

CP - GENERAL

CP-07

CP-08

Ø (mm)

S pas (mm2)
Projecte

Ø (mm)
Ø Baixant

Projecte

194,25

292,42

2,0%

1,0

171

235

110

160

-

71,60

371,18

2,0%

1,0

64

299

125

160

-

160

141,72

527,07

2,0%

1,0

125

424

160

160

-

160
160

141,72

682,96

2,0%

1,0

125

549

160

160

-

109,35

803,25

2,0%

1,0

97

646

160

200

-

200

560,05

1419,30

2,0%

1,0

493

1139

200

200

-

200
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AIGUES RESIDUALS

Aparell

Cod.

UT

Lavabo

R

1

Bidet

Bi

Dutxa

CTE HS5
Ø sifó / DI

OCI 34
AE

Ø sifó / DI

32

1

40

2

32

2

40

D

2

40

3

50

Banyera

B

3

40

4

50

Inodor cisterna

W

4

100

0

110

Inodor fluxor

WF

8

100

0

110

Urinari pedestal

U

0

0

2

50

Urinari suspès

Us

0

0

2

50

Urinari en bateria

Ub

0

0

2

50

Aigüera de cuina

P

3

40

3

40

Aigüera (altres)

A

0

0

3

40

Safareig

S

3

40

3

40

Abocador

V

0

0

10

125
-

Font per beure

F

0

0

0

Bunera sifònica

Bo

1

40

0

-

Rentavaixelles

Rx

3

40

3

50

Rentadora

Rd

3

40

3

50

Acumulador / Caldera

C

1

32

1

32

Bany (R+W+B+Bi)

BC

7

100

0

110

Bany (R+WF+B+Bi)

BCf

8

100

0

110

Bany (R+W+D)

BD

6

100

0

110

Baño (R+WF+D)

BDf

8

100

0

110

Cod.

DIMENSIONAT BAIXANTS
Aparell

BN-01

BN-02

BN-03 a 15

BN-16/20

BN-17 a 19

BN-21

BN-22

CTE HS5

Total UD

32

14

16

16

32

32

48

0

0

0

0

0

OCI 34

Total AE

26

8

10

10

20

20

30

0

0

0

0

0

Total W

2

2

2

2

4

4

6

0

0

0

0

0

CTE

110

110

110

110

110

110

110

OCI

110

110

110

110

110

110

125

ramal/col

125

110

110

125

125

125

125

Proyecto

125

110

110

125

125

125

125

0

0

0

0

0

Ut i

Ut

Pendent

AE i

AE

AE ac

WC

WC ac

ud

ud

%

ud

ud

ud

ud

ud

CTE

Ø (mm)
OCI

Projecte

Ø (mm)

DIMENSIONAT COL·LECTORS
Tram

Col.lector

CNP - Baixant 02

CN-01

14

14

1%

0,7

8

12

12

2

2

110

125

125

CNP - Baixants 03 a 15

CN-02

16

16

1%

0,7

10

15

15

2

2

110

125

125

CNP - Baixants 11+12/14+15

CN-03

32

32

1%

0,7

20

29

29

4

4

110

125

125

CNE - Baixant 01

CN-04

32

32

2%

1,0

26

26

26

2

2

110

125

125

CNE - Baixants 16/20

CN-05

16

16

2%

1,0

10

10

10

2

2

125

160

160

CNE - Baixants 17 a 19 i 21

CN-06

32

32

2%

1,0

20

20

20

4

4

125

160

160

CNE - Baixant 22

CN-07

48

48

2%

1,0

30

30

30

6

6

125

160

160

3

3

2%

1,0

3

3

3

0

0

90

110

110

3

6

2%

1,0

3

3

6

0

0

90

110

110

4

10

2%

1,0

0

0

6

1

1

110

160

160

2

12

2%

1,0

3

3

9

0

1

110

160

160

CN-08

CNE - ramal cuina+Bg

CNE - Pr/BN-01/BN-16

CNE - Bu/Bp/BN-22/Ba/BN17/BN18

CNE - GENERAL

CN-09

CN-10

f

1

13

2%

1,0

1

1

10

0

1

110

160

160

32

45

2%

1,0

20

20

30

4

5

125

160

160

3

3

2%

1,0

3

3

3

0

0

90

110

110

32

35

2%

1,0

26

26

29

2

2

110

160

160

16

51

2%

1,0

10

10

39

2

4

110

160

160

6

6

2%

1,0

3

3

3

0

0

90

110

110

3

9

2%

1,0

1

1

4

0

0

90

110

110

5

14

2%

1,0

1

1

5

1

1

110

160

160

51

65

2%

1,0

31

31

36

6

7

125

160

160

4

69

2%

1,0

0

0

36

1

8

125

160

160

6

75

2%

1,0

2

2

38

1

9

125

160

160

64

139

2%

1,0

40

40

78

8

17

125

200

200

67

67

2%

1,0

31

31

31

0

0

90

110

110

4

71

2%

1,0

0

0

31

1

1

110

160

160

8

79

2%

1,0

10

10

41

0

1

110

160

160

2

81

2%

1,0

3

3

44

0

1

110

160

160

1

82

2%

1,0

1

1

45

0

1

110

160

160

8

90

2%

1,0

10

10

55

0

1

110

160

160

3

93

2%

1,0

1

1

56

0

1

110

160

160

61

154

2%

1,0

40

40

96

7

8

125

160

160

32

186

2%

1,0

20

20

116

4

12

125

200

200

139

325

2%

1,0

78

78

194

17

29

125

200

200

51

376

2%

1,0

39

39

233

4

33

125

250

250

UD

S

Sm

Sm'

Pendent

f

AE i

AE

WC

ut

m2

m2

m2

%

ut

ut

ut

CTE

Ø (mm)
OCI

Projecte

AN

376

0,00

135,36

148,90

2%

1,0

233

233

33

90

250

250

APD

0

874,20

1009,56

1110,52

2%

1,0

889

889

33

200

250

250

CN-11

XARXA UNITÀRIA
Col.lector
CUE-01

Tram
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DRENATGE TERRENY
0,90 a cobertes

Escorrentia terreny:

0,85 a zona asfaltada
0,25 a zona ajardinada
DIMENSIONAT DRENS
S

Q

UD

Pendent

m2

l/s

ut

%

NTE-ASD

Projecte

D1

422,04

13,54

29

0,5%

160

200

200

Dren 2 - zona ajardinada

D2

346,34

11,11

24

0,5%

-

200

200

Dren 3 - zona sauló

D3

200,57

6,43

14

0,5%

-

160

160

Dren 4 - jardi PB

D4

185,51

5,95

13

0,5%

125

160

160

S

S dren

S'

Pendent

f

AE i

AE

m2

m2

m2

%

ut

ut

CTE

OCI
110

-

110

125

160

160

Col.lector

Tram

Dren 1 - jardinera PK

Ø (mm)
CTE

DIMENSIONAT COL·LECTORS
Tram

Col.lector

CPD - zona cn.2

CPD-01

CPD - cn.01 i drenatge sauló

CPD-02

CPD - jardí PB

CPD - general D

CPD - general E

55,03

49,53

54,48

1,0%

0,7

133,71

120,34

132,38

1,0%

0,7

CPD-05

63

152

152

110

Ø (mm)
Ø dren

Projecte

133,71

120,34

264,75

1,0%

0,7

152

304

125

160

160

160

185,51

166,96

448,41

1,0%

0,7

210

514

160

160

160

160

61,84

55,65

61,22

1,0%

0,7

70

70

90

110

160

160

61,84

55,65

122,44

1,0%

0,7

70

140

90

125

160

160

CPD-03

CPD-04

63

90

61,84

55,65

183,65

1,0%

0,7

70

210

110

160

160

160

105,51

94,96

104,45

1,0%

0,7

120

120

90

125

-

125

211,02

189,92

313,36

1,0%

0,7

239

359

160

160

200

200

51,77

46,59

364,61

1,0%

0,7

59

418

160

160

200

200

226,47

203,82

588,82

1,0%

0,7

257

675

160

200

-

200

51,77

46,59

640,07

1,0%

0,7

59

734

200

200

-

200

51,77

46,59

691,32

1,0%

0,7

59

793

200

200

-

200

92,76

83,48

783,14

1,0%

0,7

105

898

200

200

160

200

55,03

49,53

54,48

1,0%

0,7

63

63

90

110

-

110

326,47

293,82

377,68

1,0%

0,7

370

433

160

160

200

200

316,02

284,42

690,54

1,0%

0,7

358

791

200

200

200

200

173,17

155,85

861,98

1,0%

0,7

196

987

200

200

200

200

92,76

83,48

953,80

1,0%

0,7

105

1092

200

200

160

200

NOMENCLATURA
S: superfície coberta

Ø: diàmetre canonada

Qa: cabal aportació pou

AE: aparells equivalents

f: factor de conversió

Qb: cabal impulsió bomba

UD: unitats de descàrrega

H: alçada

Z: arrencades per hora bomba

WC: inodors

e: coeficient escorrentia

V: volum del pou
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Càlcul Instal.lació de Baixa Tensió.
Projecte: Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Quadres elèctrics
Data:

Juliol 2018

Característiques de la instal.lació
Tensió

230/400 V

Cos φ

Conductivitat

0,9

Potencia total simultània prevista:

186150,7 Kw

Su=

56

Al

35

XLPE

Fe

8,5

EPR

Bateria de condensadors

Aïllament

55,85 kW

Cablejat

1602,6 m2

Rati potencia sim.
Comptador

Cu

Codi

Denominació

CGPM

CGP-Comptador

TF

B2-B

RZ1

116,2 W/m2

186,15 Kw

Tipus

Mètode
REBT

RZ1 (AS+)

I< 63A

NO

CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 1 (NORMAL)
Element

PVC

Potència
Instal.lada
413668,20

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Intensitat de
Càlcul

CPM

0,45

1,00

186151

0,90

298,54

400

Model

TMF10

Marca

CLAVED

A:

Dimensions (m)
855 mm

Intensitat

400A

P:

185 mm

H:

1520 mm

Per a P>15 kW TF

LINIA GENERAL ALIMENTACIÓ-DERIVACIO INDIVIDUAL 1 (NORMAL)
Circuit

e Real

Codi

Denominació

Tipus

Potència Inst
(W)

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Longitud
(m)

e adm. (%)

Intensitat
Càlcul (A)

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

DI-LGA

Derivació individual

TF

413668,20

0,45

1,00

186151

0,90

70

1,5

298,54

400

96,95

240

0,61

2,42

181105,48

1,03

SUBMINISTRAMENT DE RESERVA

25% Potencia total

46,54 kW (REBT)

DOBLE ESCOMESA

54,60 kW (Projecte)

29,3%

68,25 Kva

CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 2 (RESERVA)
Element
Codi

Denominació

Tipus

Potència
Instal.lada

CGPM

CGP-Comptador

TF

121332,00

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Intensitat de
Càlcul

CPM

0,45

1,00

54599

0,90

87,56

100

Model

TMF10

Marca

CLAVED

A:

Dimensions (m)
665 mm

Intensitat

100A

P:

185 mm

H:

1520 mm

Per a P>15 kW TF

LINIA GENERAL ALIMENTACIÓ-DERIVACIO INDIVIDUAL 2 (RESERVA)
Codi

Denominació

Tipus

Potència Inst
(W)

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Longitud
(m)

e adm. (%)

Intensitat
Càlcul (A)

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

DI-LGA

Derivació individual

TF

121332,00

0,45

1,00

54599

0,90

70

1,5

87,56

100

28,44

35

1,22

4,87

Circuit

e Real

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ (QGBT)
Circuit
Codi

Denominació

Tipus

Potència Inst
(W)

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Longitud
(m)

e adm. (%)

Intensitat
Càlcul (A)

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

e Real
V

E1

Enllumenat 1

MF

304,8

1,00

1,00

305

0,90

60

3

1,47

10

0,41

2,5

0,49

1,14

E2

Enllumenat 2

MF

304,8

1,00

1,00

305

0,90

60

3

1,47

10

0,41

2,5

0,49

1,14

E3

Enllumenat 3

MF

285,4

1,00

1,00

285

0,90

60

3

1,38

10

0,39

2,5

0,46

1,06

EE1

Enllumenat emergència

MF

54

1,00

1,00

54

0,90

60

3

0,26

5

0,07

1,5

0,15

0,34

E4

Enllumenat 4

MF

228

1,00

1,00

228

0,90

60

3

1,10

10

0,31

2,5

0,37

0,85

E5

Enllumenat 5

MF

192,8

1,00

1,00

193

0,90

60

3

0,93

10

0,26

2,5

0,31

0,72

E6

Enllumenat 6

MF

173,4

1,00

1,00

173

0,90

60

3

0,84

10

0,23

2,5

0,28

0,65

EE2

Enllumenat emergència

MF

69

1,00

1,00

69

0,90

60

3

0,33

5

0,09

1,5

0,19

0,43

E7

1,00

726

0,90

60

3

3,51

10

0,98

E8

Enllumenat 8

MF

836

1,00

1,00

836

0,90

60

3

4,04

10

1,13

2,5

1,35

3,12

E9

Enllumenat 9-coberta

Enllumenat 7

MF

MF

600

726

1,00

1,00

1,00

600

0,90

60

3

2,90

10

0,81

2,5

2,5

0,97

1,18

2,24

2,71

EE3

Enllumenat emergència

MF

96

1,00

1,00

96

0,90

60

3

0,46

5

0,13

1,5

0,26

0,60

EEX

Enllumenat exterior i accés

MF

910

1,00

1,00

910

0,90

60

3

4,40

10

1,23

2,5

1,47

3,39

P1

Preses generals 1

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82

P2

Preses generals 2

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82

P3

Preses generals 3

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82

P4

Preses generals 4

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82

P5

Preses generals 5

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82

P6

Preses generals 6

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82

P7

Preses generals 7

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82

P8

Preses generals 8

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

5,82
5,82

P9

Preses generals 9 (cuina)

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

5

12,08

16

2,03

4

2,53

P10

Cuina 90cm

MF

11100

0,75

1,00

8325

0,90

40

5

40,22

40

4,50

10

2,25

5,17

P11

Forn-micro

MF

3600

1,00

1,00

3600

0,90

40

5

17,39

25

1,94

6

1,62

3,73

MF

3600

1,00

P12

Rentavaixelles

2700

0,90

40

5

13,04

20

1,46

4

1,82

4,19

VE1

Ventilador extracció 1

MF

50

1,00

1,25

63

0,90

30

5

0,30

10

0,03

2,5

0,05

0,12

VE2

Ventilador extracció 2

MF

100

1,00

0,75

1,25

125

0,90

30

5

0,60

10

0,05

2,5

0,10

0,23

VE3

Ventilador extracció 3

MF

50

1,00

1,25

63

0,90

50

5

0,30

10

0,04

2,5

0,08

0,19

QSP1-N

Quadre secundari P1-normal

TF

27935,0

0,45

1,00

12571

0,90

50

1

20,16

25

7,01

10

0,70

2,81

QSP2-N

Quadre secundari P2-normal

TF

27935,0

0,45

1,00

12571

0,90

50

1

20,16

25

7,01

10

0,70

2,81

QSPC

Quadre secundari Coberta

TF

68990,0

0,85

1,00

58642

0,90

75

1

94,05

100

49,09

50

0,98

3,93

QSST

Quadre secundari Sala Tècnica

TF

14850,0

0,85

1,00

12623

0,90

10

1

20,24

25

1,41

6

0,23

0,94

QSCC

Quadre secundari Cuina Central

TF

62896,0

0,85

1,00

53462

0,90

35

1

85,74

100

20,88

35

0,60

2,39

QSBU

Quadre secundari Bugaderia

TF

44450,0

0,85

1,00

37783

0,90

40

1

60,59

63

16,87

25

0,67

2,70

RG

Previsió reg

MF

3000

1,00

1,25

3750

0,90

80

5

18,12

20

4,05

6

3,38

7,76

RET

Previsió rètol

MF

2000

1,00

1,00

2000

0,90

80

5

9,66

16

2,16

4

2,70

6,21

E10

Enllumenat 10-escales

MF

532

1,00

1,00

532

0,90

60

3

2,57

10

0,72

2,5

0,86

1,98

E11

1,38

2,5

1,65

3,80

Enllumenat 11-permanent 1 PB

MF

1020

1,00

1,00

1020

0,90

60

3

4,93

10

E12

Enllumenat 12-permanent 2 PB

MF

954

1,00

1,00

954

0,90

60

3

4,61

10

1,29

2,5

1,55

3,56

EE4

Enllumenat emergència

MF

99

1,00

1,00

99

0,90

60

3

0,48

5

0,13

1,5

0,27

0,61

QSSAI

Quadre secundari Informatica

TF

6500,0

0,85

1,00

5525

0,90

35

1

8,86

20

2,16

4

0,54

2,16

QSP1-R

Quadre secundari P1-reserva

TF

41276,0

0,45

1,00

18574

0,90

50

1

29,79

32

10,37

16

0,65

2,59

QSP2-R

Quadre secundari P2-reserva

TF

41276,0

0,45

1,00

18574

0,90

50

1

29,79

32

10,37

16

0,65

2,59

ASC

Ascensor

TF

3300

1,00

1,25

4125

0,90

80

5

6,62

25

0,74

6

0,61

2,46

PER1

Persianes 1 PB

MF

2750

1,00

1,00

2750

0,90

60

5

13,29

16

2,23

4

2,78

6,41

PER2

Persianes 2 PB

MF

2750

1,00

1,00

2750

0,90

60

5

13,29

16

2,23

4

2,78

6,41

DP

Equips dipòsit pluvials

MF

1500

1,00

1,25

1875

0,90

80

5

9,06

16

2,03

4

2,53

5,82

TC

Telecomunicacions

MF

5000

1,00

1,00

5000

0,90

60

5

24,15

25

4,05

6

3,38

7,76

1,00

F1

Cambra frigorífica cuina central

MF

1100

1,25

1375

0,90

50

5

6,64

16

0,93

4

1,16

2,67

F2

Armari congelació cuina central

MF

1000

1,00

1,25

1250

0,90

50

5

6,04

16

0,84

4

1,05

2,43

F3

Armari frigorific cuina central

MF

585

1,00

1,25

731

0,90

50

5

3,53

16

0,49

4

0,62

1,42

FC

Equip fred cambra cuina central

MF

2000

1,00

1,25

2500

0,90

50

5

12,08

16

1,69

4

2,11

4,85

TR

Taula refrigerada cuina central

1,00

MF

690

1,25

863

0,90

50

5

4,17

16

0,58

4

0,73

1,67

N

Nevera cuina PB

MF

1000

1,00

1,25

1250

0,90

30

5

6,04

16

0,51

4

0,63

1,46

CG

Central detecció gas

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

60

5

2,42

10

0,41

2,5

0,81

1,86

CE

Control Enllumenat

MF

1500

1,00

1,00

1500

0,90

60

5

7,25

10

1,22

2,5

2,43

5,59

VP

Videoporter i control accés

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

60

5

2,42

10

0,41

2,5

0,81

1,86
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MGF

Megafonia

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

35

5

2,42

10

0,24

2,5

0,47

1,09

CCTV

CCTV

MF

800

1,00

1,00

800

0,90

35

5

3,86

10

0,38

2,5

0,76

1,74

CT

Central telefonia

MF

200

1,00

1,00

200

0,90

35

5

0,97

10

0,09

2,5

0,19

0,43

CP

Comunicacions pacients

MF

200

1,00

1,00

200

0,90

35

5

0,97

10

0,09

2,5

0,19

0,43

CI

Central incendis

MF

1000

1,00

1,00

1000

0,90

35

5

4,83

10

0,47

2,5

0,95

2,17

CS

Central seguretat

MF

1000

1,00

1,00

1000

0,90

35

5

4,83

10

0,47

2,5

0,95

2,17

CEE

Comandament enceses

MF

300

1,00

1,00

300

0,90

35

5

1,45

10

0,14

2,5

0,28

0,65

CC

Control Clima

MF

1000

1,00

1,00

1000

0,90

50

5

4,83

10

0,68

2,5

1,35

3,11

M

Maniobra

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

35

5

2,42

10

0,24

2,5

0,47

1,09

TOTAL

TF

419168,20

0,45

1,00

188625,69

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

10

0,15

2,5

0,24

0,56

QUADRE SECUNDARI SALA TÈCNICA (QSST)
Circuit

e adm. (%) Intensitat de
Càlcul

e Real

Codi

Denominació

Tipus

Potència
Instal.lada

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul

Cos φ

Longitud

BC1

Bombes CHC B01

MF

480

1,00

1,25

600

0,90

15

4

2,90

BC2

Bombes CHC B02

MF

1280

1,00

1,25

1600

0,90

15

4

7,73

10

0,41

2,5

0,65

1,49

BC3

Bombes CHC B03

MF

180

1,00

1,25

225

0,90

15

4

1,09

10

0,06

2,5

0,09

0,21

BC5

Bombes CHC B05

MF

120

1,00

1,25

150

0,90

15

4

0,72

10

0,04

2,5

0,06

0,14

BC6

Bombes CHC B06

MF

820

1,00

1,25

1025

0,90

15

4

4,95

10

0,26

2,5

0,42

0,95

BC4

Bombes CHC B04

TF

500

1,00

1,25

625

0,90

15

4

1,00

10

0,03

2,5

0,04

0,17

BC7

Bombes CHC B07

TF

3000

1,00

1,25

3750

0,90

15

4

6,01

10

0,16

2,5

0,25

1,00

BC8

Bombes CHC B08

TF

1300

1,00

1,25

1625

0,90

15

4

2,61

10

0,07

2,5

0,11

0,44

BC9

Bombes CHC B09

TF

1320

1,00

1,25

1650

0,90

15

4

2,65

10

0,07

2,5

0,11

0,44

DES

Tractament descalcificació

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

15

4

2,42

10

0,13

2,5

0,20

0,47

CA

Caldera

MF

150

1,00

1,00

150

0,90

15

4

0,72

10

0,04

2,5

0,06

0,14

CBI

Control biomassa

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

15

4

2,42

10

0,13

2,5

0,20

0,47

CCL

Control clima

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

15

4

2,42

10

0,13

2,5

0,20

0,47

M

Maniobra

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

15

4

2,42

10

0,13

2,5

0,20

E

Enllumenat

MF

200

1,00

1,00

200

0,90

60

4

0,97

10

0,20

2,5

0,32

0,75

P

Preses

MF

3500

1,00

1,00

3500

0,90

15

4

16,91

16

0,89

4

0,89

2,04

R

Reserva

MF

0

1,00

1,00

0

0,90

15

4

0,00

16

0,00

4

0,00

0,00

TOTAL

TF

14850

0,85

1,00

12623

0,90

10

1

20,24

25

1,41

6

0,23

0,94

Cos φ

Longitud

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

35

0,68

2,73

0,47

QUADRE SECUNDARI COBERTA (QSPC)
Circuit
Codi

Denominació

Tipus

Potència
Instal.lada

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul

PR

Planta refredadora

TF

42800

1,00

1,25

53500

0,90

40

4

85,80

100

5,97

KH

e adm. (%) Intensitat de
Càlcul

e Real

Kit hidrònic planta refredadora

MF

4400

1,00

1,25

5500

0,90

40

4

26,57

40

3,71

10

1,49

3,42

BF1

Bombes CHF B01

MF

1020

1,00

1,25

1275

0,90

5

4

6,16

10

0,11

2,5

0,17

0,40

BF2.1

Bombes CHF B02.1

TF

2200

1,00

1,25

2750

0,90

5

4

4,41

10

0,04

2,5

0,06

0,25

BF2.2

Bombes CHF B02.2

TF

2200

1,00

1,25

2750

0,90

5

4

4,41

10

0,04

2,5

0,06

0,25

CL1

Climatitzador 1

TF

3890

1,00

1,25

4863

0,90

35

4

7,80

10

0,47

2,5

0,76

3,04

CL2

Climatitzador 2

TF

2790

1,00

1,25

3488

0,90

35

4

5,59

10

0,34

2,5

0,54

CL3

Climatitzador 3

TF

4420

1,00

1,25

5525

0,90

30

4

8,86

10

0,46

2,5

0,74

2,96

CL4

Climatitzador 4

MF

1020

1,00

1,25

1275

0,90

60

4

6,16

10

1,29

2,5

2,07

4,75

CPR

Control planta refredadora

MF

50

1,00

1,00

50

0,90

40

4

0,24

10

0,03

2,5

0,05

0,12

CCL

Control clima

MF

1000

1,00

1,00

1000

0,90

60

4

4,83

10

1,01

2,5

1,62

3,73

M

Maniobra

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

60

4

2,42

10

0,51

2,5

0,81

1,86

E

Enllumenat

MF

200

1,00

1,00

200

0,90

60

4

0,97

10

0,20

2,5

0,32

0,75

P

Preses

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

60

4

12,08

16

2,53

4

2,53

5,82

R

Reserva

MF

0

1,00

1,00

0

0,90

60

4

0,00

16

0,00

4

0,00

0,00

TOTAL

TF

68990

0,85

1,00

58642

0,90

75

1

94,05

100

49,09

50

0,98

3,93

Tipus

Potència
Instal.lada

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul

Cos φ

Longitud

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

2,18

QUADRE SECUNDARI CUINA CENTRAL (QSCC)
Circuit
Codi

Denominació

e adm. (%) Intensitat de
Càlcul

e Real
V

P1

Preses generals 1

MF

2800

1,00

1,00

2800

0,90

15

4

13,53

16

0,71

4

0,71

1,63

P2

Preses generals 2

MF

2800

1,00

1,00

2800

0,90

15

4

13,53

16

0,71

4

0,71

1,63

P3

Preses generals 3

MF

2800

1,00

1,00

2800

0,90

15

4

13,53

16

0,71

4

0,71

1,63

P4

Preses generals 4

MF

2800

1,00

1,00

2800

0,90

15

4

13,53

16

0,71

4

0,71

1,63

P5

Preses generals 5

MF

2800

1,00

1,00

0,90

15

4

16

0,71

4

0,71

1,63

P6

Preses generals 6

MF

2800

1,00

1,00

2800

0,90

15

4

13,53

16

0,71

4

0,71

1,63

P7

Preses trifàsiques

TF

5000

1,00

1,25

6250

2800

0,90

15

4

10,02

13,53

16

0,26

4

0,26

1,05

VCC

Vario Cooking Center

TF

28000

1,00

1,25

35000

0,90

15

4

56,13

63

1,46

16

0,37

1,46

RXI

Rentavaixelles industrial

TF

9900

1,00

1,25

12375

0,90

15

4

19,85

25

0,52

6

0,35

1,38

VCA

Campana aportació

TF

1110

1,00

1,25

1388

0,90

15

4

2,23

10

0,06

2,5

0,09

0,37

VCE

Campana extracció

TF

1480

1,00

1,25

1850

0,90

15

4

2,97

10

0,08

2,5

0,12

0,50

FM

Forn mixte

MF

300

1,00

1,25

375

0,90

15

4

1,81

10

0,09

2,5

0,15

0,35

EC

Enllumenat campana

MF

216

1,00

1,25

270

0,90

15

4

1,30

10

0,07

2,5

0,11

0,25

EI

Exterminadors insectes

MF

90

1,00

1,00

90

0,90

15

4

0,43

10

0,02

2,5

0,04

0,08

R

Reserva

MF

0

1,00

1,00

0

0,90

15

4

0,00

10

0,00

2,5

0,00

0,00

TOTAL

TF

62896

0,85

1,00

53462

0,90

35

1

85,74

100

20,88

35

0,60

2,39

QUADRE SECUNDARI BUGADERIA (QSBU)
Circuit

e adm. (%) Intensitat de
Càlcul

e Real

Codi

Denominació

Tipus

Potència
Instal.lada

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul

Cos φ

Longitud

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

RDI

Rentadora industrial

TF

6750

1,00

1,25

8438

0,90

15

4

13,53

20

0,35

4

0,35

1,41

AS

Assecadora

TF

12550

1,00

1,25

15688

0,90

15

4

25,16

32

0,66

6

0,44

1,75

TP

Taula planxat

MF

2980

1,00

1,25

3725

0,90

15

4

18,00

20

0,94

4

0,94

2,17

CA

Calandra

TF

16570

1,00

1,25

20713

0,90

15

4

33,22

40

0,87

10

0,35

1,39

V

P1

Preses generals 1

MF

2800

1,00

1,00

2800

0,90

15

4

13,53

16

0,71

4

0,71

1,63

P2

Preses generals 2

MF

2800

1,00

1,00

2800

0,90

15

4

13,53

16

0,71

4

0,71

1,63

R1

Reserva 1

MF

0

1,00

1,00

0

0,90

15

4

0,00

16

0,00

4

0,00

0,00

TOTAL

TF

44450

0,85

1,00

37783

0,90

40

1

60,59

63

16,87

25

0,67

2,70

Cos φ

Longitud

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

0,90

50

QUADRE SECUNDARI INFORMATICA (QSSAI)
Circuit
Codi

Denominació

Tipus

Potència
Instal.lada

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul

O1

Informatica planta baixa 1

MF

2500

1,00

1,00

2500

O2

1,00

e adm. (%) Intensitat de
Càlcul

e Real

4

12,08

16

2,11

4

2,11

4,85

Informatica planta baixa 2

MF

2500

1,00

2500

0,90

50

4

12,08

16

2,11

4

2,11

4,85

O3

Reserva 1

MF

1500

1,00

1,00

1500

0,90

50

4

7,25

16

1,27

4

1,27

2,91

O4

Informatica planta 1

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

75

4

12,08

16

3,16

4

3,16

7,28

O5

Informatica planta 2

MF

2500

1,00

1,00

2500

0,90

75

4

12,08

16

3,16

4

3,16

7,28

O6

Reserva 2

MF

1500

1,00

1,00

1500

0,90

75

4

7,25

16

1,90

4

1,90

4,37

TOTAL

TF

6500

0,85

1,00

5525

0,90

35

1

8,86

20

2,16

4

0,54

2,16

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

QUADRE HABITACIÓ (QSH)
Circuit
Codi

Denominació

Tipus

Potència Inst
(W)

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Longitud
(m)

e adm. (%)

Intensitat
Càlcul (A)

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

E

Enllumenat

MF

142

1,00

1,00

142

0,90

15

1

0,69

10

0,14

2,5

0,06

0,13

P

e Real

Preses

MF

2000

1,00

1,00

2000

0,90

15

1

9,66

16

2,03

4

0,51

1,16

CL

Fan-coil

MF

69

1,00

1,25

86

0,90

5

1

0,42

10

0,03

2,5

0,01

0,03

CC

Alimentació comunicacions

MF

100

1,00

1,00

100

0,90

15

1

0,48

10

0,10

2,5

0,04

0,09

M

Maniobra

MF

100

1,00

1,00

100

0,90

15

1

0,48

10

0,10

2,5

0,04

0,09

PR

Persiana i screen

MF

330

1,00

1,00

330

0,90

15

1

1,59

10

0,33

2,5

0,13

0,31

TOTAL

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

20

1

11,26

16

3,15

4

0,79

1,81

Tipus

Potència Inst
(W)

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Longitud
(m)

e adm. (%)

Intensitat
Càlcul (A)

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

QUADRE HABITACIÓ DOBLE (QSHD)
Circuit

e Real

Codi

Denominació

E

Enllumenat

MF

176

1,00

1,00

176

0,90

15

1

0,85

10

0,18

2,5

0,07

0,16

P

Preses

MF

2000

1,00

1,00

2000

0,90

15

1

9,66

16

2,03

4

0,51

1,16
0,03

CL

Fan-coil

MF

69

1,00

1,25

86

0,90

5

1

0,42

10

0,03

2,5

0,01

CC

Alimentació comunicacions

MF

100

1,00

1,00

100

0,90

15

1

0,48

10

0,10

2,5

0,04

0,09

M

Maniobra

MF

100

1,00

1,00

100

0,90

15

1

0,48

10

0,10

2,5

0,04

0,09

PR

Persiana i screen

MF

330

1,00

1,00

330

0,90

15

1

1,59

10

0,33

2,5

0,13

0,31

TOTAL

MF

2775

0,85

1,00

2359

0,90

20

1

11,39

16

3,18

4

0,80

1,83

QUADRE SECUNDARI PLANTA-NORMAL (QSP1/QSP2)
Circuit
Codi

Denominació

Tipus

Potència Inst
(W)

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Longitud
(m)

e adm. (%)

Intensitat
Càlcul (A)

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

EEX

Enllumenat exterior

MF

135

1,00

1,00

135

0,90

60

1

0,65

10

0,55

2,5

0,22

0,50

CE

Control i regulació enllumenat

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

60

1

2,42

10

2,03

2,5

0,81

1,86

P1

Preses generals 1

MF

2000

1,00

1,00

2000

0,90

40

3

9,66

16

1,80

4

1,35

3,11

P2

Preses generals 2

MF

2000

1,00

1,00

2000

0,90

40

3

9,66

16

1,80

4

1,35

3,11

P3

Preses generals 3

MF

2000

1,00

1,00

2000

0,90

40

3

9,66

16

1,80

4

1,35

P4

Preses cuina i campana

MF

3000

1,00

1,00

3000

0,90

40

3

14,49

16

2,70

4

2,03

4,66

P5

Forn-micro

MF

3600

1,00

1,00

3600

0,90

40

3

17,39

25

3,24

6

1,62

3,73

e Real

3,11

P6

Rentavaixelles - Rentadora

MF

3600

0,75

1,00

2700

0,90

40

3

13,04

20

2,43

4

1,82

4,19

P7

Cuina 90cm

MF

11100

0,75

1,00

8325

0,90

40

3

40,22

40

7,49

10

2,25

5,17

R

Reserva

MF

0

1,00

1,00

0

0,90

40

3

0,00

10

0,00

2,5

0,00

0,00

R

Reserva

MF

0

1,00

1,00

0

0,90

40

3

0,00

10

0,00

2,5

0,00

0,00

TOTAL

TF

27935,00

0,45

1,00

12570,75

0,90

50

1

20,16

25

7,01

10

0,70

2,81

QUADRE SECUNDARI PLANTA-RESERVA (QSP1/QSP2)
Codi

Denominació

Tipus

Potència Inst
(W)

Factor
Simultaneitat

Factor
Arranque

Potència Càlcul
(W)

Cos φ

Longitud
(m)

e adm. (%)

Intensitat
Càlcul (A)

Interruptor
Protecció

Secció Càlcul

Secció
Conductor

%

V

E1

Enllumenat 1

MF

351,00

1,00

1,00

351

0,90

40

1

1,70

10

0,95

2,5

0,38

0,87

0,38

0,87

Circuit

E2

Enllumenat 2

1,00

e Real

MF

351,00

1,00

351

0,90

40

1

1,70

10

0,95

2,5

E3

Enllumenat 3

MF

311,00

1,00

1,00

311

0,90

40

1

1,50

10

0,84

2,5

0,34

EE

Enllumenat emergència

MF

162

1,00

1,00

162

0,90

40

1

0,78

5

0,44

1,5

0,29

0,67

QSH1

QS Habitació 1

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

20

1

11,26

16

3,15

4

0,79

1,81
1,81

QSH2

QS Habitació 2

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

20

1

11,26

16

3,15

4

0,79

QSH3

QS Habitació 3

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

14

1

11,26

16

2,20

4

0,55

0,77

1,27

QSH4

QS Habitació 4

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

14

1

11,26

16

2,20

4

0,55

1,27

QSH5

QS Habitació 5

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

10

1

11,26

16

1,57

4

0,39

0,90

QSH6

QS Habitació 6

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

10

1

11,26

16

1,57

4

0,39

0,90

QSH7

QS Habitació 7

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

16

1

11,26

16

2,52

4

0,63

1,45

4

0,63

1,45

QSH9

QS Habitació 9

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

16

1

11,26

16

2,52

4

0,63

1,45

QSH10

QSH8

QS Habitació 10

QS Habitació 8

MF

MF

2741

2741

0,85

0,85

1,00

1,00

2330

2330

0,90

0,90

10

16

1

1

11,26

11,26

16

16

1,57

2,52

4

0,39

0,90

QSH11

QS Habitació 11

MF

2741

0,85

1,00

2330

0,90

10

1

11,26

16

1,57

4

0,39

0,90

QSH12

QS Habitació 12

MF

2775

0,85

1,00

2359

0,90

14

1

11,39

16

2,23

4

0,56

1,28

QSH13

QS Habitació 13

MF

2775

0,85

1,00

2359

0,90

10

1

11,39

16

1,59

4

0,40

0,92

N

Neveres cuina

MF

1000

1,00

1,00

1000

0,90

40

3

4,83

10

0,90

2,5

1,08

2,48

PER

Persianes

MF

2200

1,00

1,00

2200

0,90

40

3

10,63

16

1,98

4

1,49

3,42

COM

Comunicacions

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

40

3

2,42

10

0,45

2,5

0,54

1,24

CCTV

CCTV i alarma

MF

500

1,00

1,00

500

0,90

40

3

2,42

10

0,45

2,5

0,54

1,24

MN

Maniobra

MF

200

1,00

1,00

200

0,90

40

3

0,97

10

0,18

2,5

0,22

0,50

TOTAL

TF

41276,00

0,45

1,00

18574,20

0,90

50

1

29,79

32

10,37

16

0,65

2,59

Secció r
Safata mm2

Dimensions
A x H mm

Ref. UNEX
safata / tapa

36075

400x100

66420 / 66421

15775

300x60

66300 / 66301

SAFATES. SAFATA 66 LLISA AMB TAPA UNEX
Cod

Sortida
QGBT

Coef.
Omplert K

Ampliació
R%

Secció c
Safata mm2

4

152,35

609,40

1,4

50

1279,74

3x2,5

28

183,62

5141,36

1,4

50

10796,86

3x4

20

221,78

4435,60

1,4

50

9314,76

Potència

3x6

3

272,32

816,96

1,4

50

1715,62

Dist.Interior

Potència

3x10/6

1

335,00

335,00

1,4

50

Dist.Interior

Potència

1x4

5

83,23

416,15

1,4

50

873,92

Dist.Interior

Potència

1x6

10

59,00

590,00

1,4

50

1239,00

Dist.Interior

Potència

1x10

10

72,00

720,00

1,4

50

1512,00

Dist.Interior

Potència

1x16

12

88,00

1056,00

1,4

50

2217,60

Dist.Interior

Potència

1x25

5

121,00

605,00

1,4

50

1270,50

Dist.Interior

Potència

1x35

4

146,00

584,00

1,4

50

1226,40

Dist.Interior

Potència

1x50

4

190,00

760,00

1,4

50

1596,00

TOTAL

33745,89

Alimentació

Ubicació

Tipus cable Secció conductor

Dist.Interior

Potència

3x1,5

Dist.Interior

Potència

Dist.Interior

Potència

Dist.Interior

Nº
conductors

S unitaria mm2 S total mm2

PB

PLANTA
TIPUS

Dist.Interior

Potència

3x1,5

Dist.Interior

Potència

Dist.Interior

Potència

Dist.Interior

Potència

Dist.Interior

Potència

703,50

1

152,35

152,35

1,4

50

319,94

3x2,5

11

183,62

2019,82

1,4

50

4241,62

3x4

19

221,78

4213,82

1,4

50

8849,02

3x6

1

272,32

272,32

1,4

50

571,87

3x10/6

1

335,00

335,00

1,4

50

703,50

TOTAL

14685,95

PT

RESISTENCIA A TERRA
Resistivitat del terreny (previsió):

1000 ohms.m

Resistencia a terra:
K
1,25

7,99 ohms

PICA VERTICAL
Nº piques
Longitud pica
Resistencia (R1)

4 uts
2,00 m
125,00 ohms

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

CONDUCTOR ENTERRAT
Longitud
Resistencia (R2)

296,80 m
6,74 ohms

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Sta

26 P1_DISTRIBUIDOR + ESCALA 2

Esc 1

Dr

F-P

Dp

Pr

Dtr

38 PB_FISIO-PODOLOGIA

39 PB_DESPATX POLIVALENT

41 PB_PERRUQUERIA

42 PB_DISTRIBUIDOR PATI

588,31

5,46

51 PB_CUINA

PT-ZC
PT-HAB S
PT-HAB N
PB-S
PB-N+INT
TOTALES

ZONA

TOTALS EDIFICI

TOTALS PT (P1 o P2)

Codi

27,56
15,98
10,16
47,09
31,46
185,96
159921,67
46184,41
67552,86

(m )

225,94
135,92
91,91
324,38
232,37
1464,29
ED
PT
PB

Pot. Frig

kW

2

Superficie

121,81

99,90

109,21

100,60

101,78

98,76

121,33

49,54

49,57

110,08

61,89

107,75

44,49

20,93

49,18

23,03

64,75

170,47

146,78

144,63

155,45

255,68

32,53

89,26

125,69

296,99

199,70

133,45

44,44

29,40

88,76

103,38

101,13

254,52

176,87

150,01

(frig/h·m )

22,25
12,80
8,88
39,29
28,04
155,19
133465,68
37777,96
57909,76

kW

Pot. Cal

2

Rati Frig.

121,97
117,59
110,55
145,16
135,39
126,99

(W/m )

2

Rati Frig.

GENERALS - TOTALS

146,28

155,19

185,96

CS edifici 79%

133465,68

159921,67

KW

37,34

1464,29

45,65

43,93

53,70

KW

CS planta 85%

37777,96

46184,41

453,77

47,14

67,34

54,98

78,55

KW

273,66

94,26

619,51

148,77

663,40

57909,76

557,33

337,08

577,94

191,25

67552,86

11,25

6,80

5,25

3,09

120,03

76,56

2414,88

671,56

1268,94

3548,79

1663,61

1500,85

7186,58

4122,37

2223,13

3055,26

2223,30

4223,15

20933,45

1148,02

176,94

2150,83

1314,50

1846,33

1376,36

2369,02

9581,79

3704,33

(kcal/h)

Pot. Cal

556,75

CS planta 70%

C

50 PB_BANY GERIATRIC

TOTALS PB

Vp

Bg

49 PB_VESTIDOR PERSONAL

Ve

Bp

47 PB_VESTIDOR

48 PB_BANY PERSONAL

201,55

136,48

4,53

Ba

6,52

Dtr

46 PB_BANY ADAPTAT

2259,19

45 PB_DISTRIBUIDOR BANYS

45,94

535,93

703,83

3334,45

2376,42

2331,42

10337,24

5714,44

2053,20

4585,04

2188,29

5333,91

25242,16

1985,76

360,38

2891,02

1545,39

2050,99

1718,20

2244,83

12175,76

4042,89

(frig/h)

Pot. Frig

GENERALS - TOTALS

98,46
94,20
96,61
121,13
120,69
105,98

(W/m )

2

Rati Cal.

83,19

91,15

82,29

83,25

84,66

104,01

24,33

13,86

118,00

48,15

121,50

26,50

11,74

52,57

28,86

116,74

181,43

102,76

93,11

108,07

184,45

35,22

59,48

127,70

235,14

165,61

77,15

21,82

21,87

75,50

93,06

81,01

268,60

139,19

137,45

(Kcal/h·m )

2

Rati Cal.

(m /h)

1755,00
3105,00

1080,00
360,00
315,00
1800,00
1305,00
6615,00

3

Q Ventilac.

1,84

6615,00

0,49

1755,00

0,86

3105,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

90,00

90,00

450,00

270,00

0,00

0,00

180,00

270,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

45,00

90,00

45,00

180,00

675,00

225,00

(m /h)

3

Q Ventilac.

4,42
1,47
1,29
7,37
4,79
26,53
22812,24
6178,32
10455,61

kW

Pot. Frig
Vent. Rec

VENTILACIO

20,72

26,53

22812,24

6,11

7,18

6178,32

8,51

12,16

10455,61

0,00

0,00

158,42

0,00

158,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,51

316,84

316,84

1584,18

950,51

0,00

0,00

633,67

950,51

4752,55

0,00

0,00

0,00

158,42

316,84

158,42

633,67

2376,28

792,09

(frig/h)

Pot. Frig
Vent. Rec

VENTILACIO

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

Dtr

23,27

10,87

19,56

16,19

16,12

66,50

22,35

63,12

51,37

17,41

17,96

126,40

14,88

8,11

98,34

17,41

19,84

16,99

8,82

68,84

26,95

(m )

2

Superficie

Projecte:
Data:

44 PB_DISTRIBUIDOR FISIOTERAPIA

Dtr + Esc 2

M-F

37 PB_MOTRICITAT-FISIOTERAPIA

43 PB_DISTRIBUIDOR ESCALA 2

-

Se

35 PB_ZONA PAS ESPAI GENERAL

36 PB_SALA D'ESPERA

Va + Esc1

33 PB_DESPATX DIRECCIO

34 PB_VESTIBUL ACCES I ESCALA 1

Slt

Mj + S-E

32 PB_SALETA

31 PB_MENJADOR-SALA D'ESTAR

30 P1_ESCALA 1

Bg

Dtr + Esc 2

25 P1_HAB. IND. N-ESC

27 P1_BANY GERIATRIC

H Dbl 1-2

H Ind 9-11

22 P1_HAB. DBL.-EXT

H Ind 1-8

21 P1_HAB. IND. S-EXT

18 P1_SALETA

C-R-B

Mj + S-E

Codi

17 P1_MENJADOR-SALA D'ESTAR

ZONA/ESTANÇA

16 P1_CUINA-REBOST-BUGADERIA

Nº

Càlcul Instal.lació de Climatització. Resum
càrregues

5,83
1,94
1,70
9,72
7,05
35,72
30715,51
8149,01
14417,48

kW

Pot. Cal Vent
Rec

27,84

35,72

30715,51

8,05

9,48

8149,01

11,74

16,76

14417,48

0,00

0,00

208,95

0,00

208,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1253,69

417,90

417,90

2089,49

1253,69

0,00

0,00

835,80

1253,69

6268,47

0,00

0,00

0,00

208,95

417,90

208,95

835,80

3134,24

1044,75

(Kcal/h)

Pot. Cal Vent
Rec

82,60

90,17

84,15

85,14

80,08

98,38

49,54

49,57

73,20

61,89

72,29

44,49

20,93

49,18

23,03

64,75

111,08

122,86

120,61

126,33

203,70

32,53

89,26

81,21

232,30

153,75

133,45

44,44

29,40

77,64

83,86

89,73

166,71

134,68

114,09

(frig/h·m )

2

Rati Frig.

59,95

65,51

60,59

61,30

58,90

72,36

24,33

13,86

69,36

48,15

74,73

26,50

11,74

52,57

28,86

116,74

103,09

71,21

61,42

69,67

115,89

35,22

59,48

69,03

149,82

105,00

77,15

21,82

21,87

60,83

67,32

65,98

152,78

83,54

90,07

(Kcal/h·m )

22,16
14,18
8,58
38,08
25,61
153,53
132040,04
38633,13
54773,78

kW

Pot. Frig
Total

2

Rati Cal.

94,47

119,63

102885,79

30,38

35,74

30732,82

33,71

48,16

41420,16

431,33

253,08

183,90

149,25

194,26

159,55

136,48

2259,19

535,93

703,83

970,20

1588,34

1543,34

6396,83

3350,20

2053,20

4585,04

612,13

2969,67

13420,94

1985,76

276,38

2891,02

1151,35

1262,91

1324,16

668,67

6265,15

2072,69

(frig/h)

Pot. Frig S
(no vent)

15,12
10,43
6,80
27,41
19,43
111,54
95924,50
27818,06
40288,39

kW

Pot. Cal
Total

98,06
104,34
93,40
117,40
110,20
104,85

(W/m )

2

Rati Frig.

66,91
76,72
73,99
84,51
83,63
76,17

(W/m )

2

Rati Cal.

16,46
12,32
6,95
28,61
19,55
119,63
102885,79
30732,82
41420,16

kW

Pot. Frig S
(no vent)

Pot. Frig L
(no vent)

1,27
0,39
0,34
2,10
1,27
7,37
6342,00
1722,00
2898,00

kW

100,23

127,01

109227,79

32,08

37,74

32454,82

36,07

51,53

44318,16

557,33

337,08

225,90

191,25

236,26

201,55

136,48

2259,19

535,93

703,83

1222,20

1672,34

1627,34

6816,83

3602,20

2053,20

4585,04

780,13

3221,67

14680,94

1985,76

360,38

2891,02

1193,35

1346,91

1366,16

836,67

6895,15

2282,69

(frig/h)

17,73
12,71
7,30
30,71
20,82
127,01
109227,79
32454,82
44318,16

kW

Pot. Frig
(no vent)

REFRIGERACIÓ

5,76

7,37

6342,00

1,70

2,00

1722,00

2,36

3,37

2898,00

126,00

84,00

42,00

42,00

42,00

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,00

84,00

84,00

420,00

252,00

0,00

0,00

168,00

252,00

1260,00

0,00

84,00

0,00

42,00

84,00

42,00

168,00

630,00

210,00

(frig/h)

127,01

37,74

51,53

0,65

0,39

0,26

0,22

0,27

0,23

0,16

2,63

0,62

0,82

1,42

1,94

1,89

7,93

4,19

2,39

5,33

0,91

3,75

17,07

2,31

0,42

3,36

1,39

1,57

1,59

0,97

8,02

2,65

(kW)

Pot. Frig (no vent)

REFRIGERACIÓ
Pot. Frig L
(no vent)

RESUM CARREGUES PER ZONES / EQUIPS

87,78

111,54

95924,50

27,49

32,35

27818,06

32,79

46,85

40288,39

273,66

94,26

364,12

148,77

408,01

120,03

76,56

2414,88

671,56

1268,94

2016,50

1152,84

990,09

4632,75

2590,08

2223,13

3055,26

1201,78

2690,86

13271,99

1148,02

176,94

2150,83

1059,12

1335,56

1120,98

1347,49

5751,05

2427,42

(Kcal/h)

Pot. Cal
Total

GENERALS - TOTALS AMB RECUPERACIO

120,95

153,53

132040,04

38,18

44,92

38633,13

44,58

63,69

54773,78

557,33

337,08

384,32

191,25

394,68

201,55

136,48

2259,19

535,93

703,83

2172,71

1989,18

1944,17

8401,02

4552,71

2053,20

4585,04

1413,80

4172,18

19433,49

1985,76

360,38

2891,02

1351,76

1663,75

1524,58

1470,34

9271,42

3074,78

(frig/h)

Pot. Frig
Total

GENERALS - TOTALS AMB RECUPERACIO

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

78,49
93,50
79,37
94,69
89,59
86,74

(W/m )

2

Rati Frig.

68,45

74,59

70,69

71,52

64,79

79,60

49,54

49,57

43,03

61,89

43,27

44,49

20,93

49,18

23,03

64,75

62,48

103,29

100,95

102,51

161,17

32,53

89,26

44,81

179,38

116,15

133,45

44,44

29,40

68,54

67,89

80,41

94,86

100,16

84,70

(frig/h·m )

2

Rati Frig.

9,29
8,48
5,10
17,70
12,39
75,82
65208,99
19669,04
25870,90

kW

75,82

22,87

30,08

0,32

0,11

0,18

0,17

0,23

0,14

0,09

2,81

0,78

1,48

0,89

0,85

0,67

2,96

1,55

2,59

3,55

0,43

1,67

8,14

1,33

0,21

2,50

0,99

1,07

1,06

0,59

3,04

1,61

(kW)

40,93

44,53

42,84

43,35

37,82

46,47

24,33

13,86

29,56

48,15

36,46

26,50

11,74

52,57

28,86

116,74

39,00

45,39

35,50

38,24

59,79

35,22

59,48

21,02

80,02

55,41

77,15

21,82

21,87

48,83

46,25

53,68

58,02

38,01

51,31

(Kcal/h·m )

41,10
62,42
55,49
54,55
53,30
51,78

(W/m )

2

Rati Cal.

2

Rati Cal.

CALEFACCIÓ
Pot. Cal
(transm)

59,94

75,82

65208,99

19,44

22,87

19669,04

21,06

30,08

25870,90

273,66

94,26

155,18

148,77

199,06

120,03

76,56

2414,88

671,56

1268,94

762,81

734,94

572,19

2543,26

1336,39

2223,13

3055,26

365,98

1437,16

7003,52

1148,02

176,94

2150,83

850,17

917,67

912,03

511,70

2616,82

1382,67

(Kcal/h)

Pot. Cal (transm)

CALEFACCIÓ
-TERRA RADIANT-

1,09
0,36
0,32
1,82
1,18
6,54
5620,41
1522,19
2576,02

kW

Pot. Frig S
(vent)

5,11

6,54

5620,41

1,50

1,77

1522,19

2,10

3,00

2576,02

0,00

0,00

39,03

0,00

39,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234,18

78,06

78,06

390,31

234,18

0,00

0,00

156,12

234,18

1170,92

0,00

0,00

0,00

39,03

78,06

39,03

156,12

585,46

195,15

(Kcal/h)

Pot. Frig S
(vent)

3,33
1,11
0,97
5,55
3,61
19,99
17191,84
4656,12
7879,59

kW

Pot. Frig L
(vent)

15,62

19,99

17191,84

4,60

5,41

4656,12

6,41

9,16

7879,59

0,00

0,00

119,39

0,00

119,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

716,33

238,78

238,78

1193,88

716,33

0,00

0,00

477,55

716,33

3581,63

0,00

0,00

0,00

119,39

238,78

119,39

477,55

1790,82

596,94

(Kcal/h)

Pot. Frig L
(vent)

14,15

15,58

13,46

13,62

15,29

18,78

0,00

0,00

30,17

0,00

29,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,59

19,57

19,65

23,82

42,53

0,00

0,00

36,40

52,92

37,60

0,00

0,00

0,00

9,10

15,97

9,32

71,85

34,52

29,39

(frig/h·m )

16,16

20,72

17822,58

4,67

5,50

4728,44

6,81

9,73

8365,70

0,00

0,00

121,24

0,00

121,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

727,45

242,48

242,48

1212,42

727,45

0,00

0,00

484,97

727,45

3637,26

0,00

0,00

0,00

121,24

242,48

121,24

484,97

1818,63

606,21

(Kcal/h)

Pot. Cal S
(vent)

11,69

14,99

12892,93

3,38

3,98

3420,57

4,93

7,04

6051,78

0,00

0,00

87,71

0,00

87,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526,24

175,41

175,41

877,07

526,24

0,00

0,00

350,83

526,24

2631,21

0,00

0,00

0,00

87,71

175,41

87,71

350,83

1315,61

438,54

(Kcal/h)

Pot. Cal L
(vent)

4,42
1,47
1,29
7,37
4,79
26,53
22812,24
6178,32
10455,61

kW

Pot. Frig
(vent)

19,57
10,84
14,03
22,72
20,61
18,12

(W/m )

2

Rati Frig.

3,38
1,13
0,99
5,64
4,09
20,72
17822,58
4728,44
8365,70

kW

Pot. Cal S
(vent)

2,45
0,82
0,71
4,08
2,96
14,99
12892,93
3420,57
6051,78

kW

Pot. Cal L
(vent)

CLIMATITZADOR TRACTAMENT D'AIRE

20,72

26,53

22812,24

6,11

7,18

6178,32

8,51

12,16

10455,61

0,00

0,00

158,42

0,00

158,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,51

316,84

316,84

1584,18

950,51

0,00

0,00

633,67

950,51

4752,55

0,00

0,00

0,00

158,42

316,84

158,42

633,67

2376,28

792,09

(frig/h)

2

Rati Frig.

CLIMATITZADOR TRACTAMENT D'AIRE
Pot. Frig
(vent)

5,83
1,94
1,70
9,72
7,05
35,72
30715,51
8149,01
14417,48

kW

Pot. Cal
(vent)

27,84

35,72

30715,51

8,05

9,48

8149,01

11,74

16,76

14417,48

0,00

0,00

208,95

0,00

208,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1253,69

417,90

417,90

2089,49

1253,69

0,00

0,00

835,80

1253,69

6268,47

0,00

0,00

0,00

208,95

417,90

208,95

835,80

3134,24

1044,75

(Kcal/h)

Pot. Cal
(vent)

Rati Cal.

25,81
14,30
18,50
29,96
30,32
24,39

(W/m 2)

Rati Cal.

19,02

20,98

17,75

17,96

21,08

25,90

0,00

0,00

39,80

0,00

38,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,09

25,81

25,92

31,42

56,09

0,00

0,00

48,01

69,80

49,59

0,00

0,00

0,00

12,00

21,06

12,30

94,76

45,53

38,77

(Kcal/h·m2)

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

76,8

P2_CUINA-REBOST-BUGADERIA
Superficie

26,95

Altura

VERANO
2

S (m )

U

T

SENSIBLE

S (m )

U

T

SENSIBLE

Ventanas

15,9

2,32

6,9

254,4

15,9

2,32

21,3

785,4

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

17,2

0,52

6,9

61,2

17,2

0,52

21,3

188,8

Pared int. NC

9,1

0,73

3,45

23,0

9,1

0,73

10,65

71,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

27,0

0,33

6,9

60,8

27,0

0,33

21,3

187,6

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

404

Orientación

NO

Hora

Atenuación

0,56

P.V.Blanca

Superficie

4,5

Nº personas

5,0

Latente

42

Total

210

Sensible

62

Total

310

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

347,7

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

225

399,4

Total transmisión (Kcal/h)

1232,8

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

INVIERNO
2

1013,6

520,0

347,7
2280,6

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1479,4

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1326,5

Recup.

3,4

0,785

974,5

Recup.

Sensible

1,7

0,882

433,7

0%

4,7

0,785

1347,1

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

1760,2

Total Ventilación (Kcal/h)

2321,7

4040,8

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

3801,0

149,9
174,3
2,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

141,0
164,0
2,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

196,2

P2_MENJADOR-SALA D'ESTAR
Superficie

68,84

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

33,6

2,32

6,9

538,8

33,6

2,32

21,3

1663,3

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

14,8

0,52

6,9

52,8

14,8

0,52

21,3

162,9

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

68,8

0,33

6,9

155,2

68,8

0,33

21,3

479,2

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

33,6

Nº personas

15,0

Latente

42

Total

630

Sensible

62

Total

930

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

888,0

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

675

746,8

Total transmisión (Kcal/h)

2305,4

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

INVIERNO
2

3690,9

1560,0

888,0
6885,7

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

2766,4

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

3979,6

Recup.

3,4

0,785

2923,6

Recup.

Sensible

1,7

0,882

1301,0

0%

4,7

0,785

4041,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

5280,6

Total Ventilación (Kcal/h)

6965,0

12166,3

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

9731,4

176,7
205,5
3,4

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

141,4
164,4
3,4

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

25,1

P2_SALETA
Superficie

8,82

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

5,9

2,32

6,9

94,2

5,9

2,32

21,3

290,8

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

6,1

0,52

6,9

21,7

6,1

0,52

21,3

66,9

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

8,8

0,33

6,9

19,9

8,8

0,33

21,3

61,4

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

70

Orientación

N

Atenuación

0,41

Superficie

5,9

Hora

Nº personas

4,0

Latente

42

Total

168

Sensible

62

Total

248

Watios/m2

15

Total

113,8

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

180

Total transmisión (Kcal/h)

419,1

C.Blanca

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

135,8

18

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

168,8

416,0

113,8
834,3

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

503,0

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1061,2

Recup.

3,4

0,785

779,6

Recup.

Sensible

1,7

0,882

346,9

0%

4,7

0,785

1077,7

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

1408,2

Total Ventilación (Kcal/h)

1857,3

2242,5

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

2360,3

254,2
295,6
7,2

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

267,6
311,2
7,2

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

50,0

P2_HAB. IND. S-ZC
Superficie

17,54

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

25,7

0,73

3,45

64,7

25,7

0,73

10,65

199,7

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

17,5

0,33

6,9

39,6

17,5

0,33

21,3

122,1

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

226,3

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

225,2

Total transmisión (Kcal/h)

695,0

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

796,8

104,0

226,3
1352,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

834,0

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1704,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1298,4

97,2
113,0
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

74,0
86,1
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

48,5

P2_HAB. IND. S-HAB
Superficie

17,00

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

8,6

0,73

3,45

21,6

8,6

0,73

10,65

66,6

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

17,0

0,33

6,9

38,3

17,0

0,33

21,3

118,3

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

219,3

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

180,8

Total transmisión (Kcal/h)

558,1

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

796,8

104,0

219,3
1300,9

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

669,8

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1652,9

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1134,1

97,2
113,1
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

66,7
77,6
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

48,4

P2_HAB. IND. S-EXT
Superficie

16,99

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

18,4

0,52

6,9

65,5

18,4

0,52

21,3

202,1

Pared int. NC

8,6

0,73

3,45

21,6

8,6

0,73

10,65

66,6

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

17,0

0,33

6,9

38,3

17,0

0,33

21,3

118,3

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

219,2

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

241,7

Total transmisión (Kcal/h)

746,0

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

796,8

104,0

219,2
1361,6

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

895,2

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1713,7

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1359,6

100,9
117,3
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

80,0
93,0
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

56,5

P2_HAB. DBL.-EXT
Superficie

19,84

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

11,6

0,52

6,9

41,1

11,6

0,52

21,3

126,9

Pared int. NC

16,0

0,73

3,45

40,3

16,0

0,73

10,65

124,3

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

19,8

0,33

6,9

44,7

19,8

0,33

21,3

138,1

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

255,9

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

90

242,4

Total transmisión (Kcal/h)

748,4

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

208,0

255,9
1341,6

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

898,0

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

530,6

Recup.

3,4

0,785

389,8

Recup.

Sensible

1,7

0,882

173,5

0%

4,7

0,785

538,9

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

704,1

Total Ventilación (Kcal/h)

928,7

2045,7

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1826,7

103,1
119,9
1,6

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

92,1
107,1
1,6

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

56,6

P2_HAB. DBL.-HAB
Superficie

19,86

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

14,3

0,73

3,45

35,9

14,3

0,73

10,65

110,9

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

19,9

0,33

6,9

44,8

19,9

0,33

21,3

138,2

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

256,2

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

90

201,6

Total transmisión (Kcal/h)

622,4

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

208,0

256,2
1301,1

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

746,9

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

530,6

Recup.

3,4

0,785

389,8

Recup.

Sensible

1,7

0,882

173,5

0%

4,7

0,785

538,9

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

704,1

Total Ventilación (Kcal/h)

928,7

2005,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1675,6

101,0
117,4
1,6

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

84,4
98,1
1,6

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

49,6

P2_HAB. IND. N-HAB
Superficie

17,41

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

8,6

0,73

3,45

21,6

8,6

0,73

10,65

66,6

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

17,4

0,33

6,9

39,3

17,4

0,33

21,3

121,2

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

224,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

181,7

Total transmisión (Kcal/h)

561,0

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

104,0

224,6
1145,6

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

673,2

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1497,6

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1137,5

86,0
100,0
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

65,3
76,0
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

49,6

P2_HAB. IND. N-ESC
Superficie

17,41

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

18,4

0,52

6,9

65,5

18,4

0,52

21,3

202,1

Pared int. NC

8,6

0,73

3,45

21,6

8,6

0,73

10,65

66,6

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

17,4

0,33

6,9

39,3

17,4

0,33

21,3

121,2

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

224,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

242,6

Total transmisión (Kcal/h)

748,9

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

104,0

224,6
1206,5

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

898,7

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1558,5

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1363,1

89,5
104,1
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

78,3
91,0
0,9
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CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

222,4

P2_DISTRIBUIDOR
Superficie

78,04

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

4,6

2,32

6,9

73,1

4,6

2,32

21,3

225,5

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

4,6

0,52

6,9

16,2

4,6

0,52

21,3

50,1

Pared int. NC

14,8

0,73

3,45

37,4

14,8

0,73

10,65

115,4

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

78,0

0,33

6,9

176,0

78,0

0,33

21,3

543,2

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SE

Atenuación

0,41

Superficie

4,6

Hora

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Watios/m2

15

Total

1006,7

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

Total transmisión (Kcal/h)

934,2

C.Blanca

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

302,6

9

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

820,8

0,0

1006,7
2130,1

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1121,1

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

2130,1

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1121,1

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

27,3
31,7
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

14,4
16,7
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

23,1

P2_BANY GERIATRIC
Superficie

8,11

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

10,8

0,73

3,45

27,3

10,8

0,73

10,65

84,3

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

8,1

0,33

6,9

18,3

8,1

0,33

21,3

56,5

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Total transmisión (Kcal/h)

45,6

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Watios/m2

15

Total

104,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

140,8

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

208,0

104,6
358,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

168,9

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

358,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

168,9

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

44,2
51,4
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

20,8
24,2
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

42,4

P2_ESCALA 1
Superficie

14,88

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

16,5

2,32

6,9

264,8

16,5

2,32

21,3

817,6

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

7,4

0,52

6,9

26,4

7,4

0,52

21,3

81,4

Pared int. NC

7,4

0,73

3,45

18,7

7,4

0,73

10,65

57,7

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

14,9

0,33

6,9

33,6

14,9

0,33

21,3

103,6

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Atenuación

0,41

Superficie

16,5

Hora

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Watios/m2

15

Total

192,0

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

Total transmisión (Kcal/h)

1060,3

C.Blanca

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

343,5

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

2372,1

0,0

192,0
2907,5

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1272,3

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

2907,5

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1272,3

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

195,4
227,2
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

85,5
99,4
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

76,8

P1_CUINA-REBOST-BUGADERIA
Superficie

26,95

Altura

VERANO
2

S (m )

U

T

SENSIBLE

S (m )

U

T

SENSIBLE

Ventanas

15,9

2,32

6,9

254,4

15,9

2,32

21,3

785,4

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

17,2

0,52

6,9

61,2

17,2

0,52

21,3

188,8

Pared int. NC

9,1

0,73

3,45

23,0

9,1

0,73

10,65

71,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

7,9

0,73

3,45

19,9

7,9

0,73

10,65

61,6

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

19,0

0,33

6,9

42,9

19,0

0,33

7,3

45,4

Total transmisión (Kcal/h)

401,5

Transmisión

Radiación

Irradiación

404

Orientación

NO

Hora

Atenuación

0,56

P.V.Blanca

Superficie

4,5

Nº personas

5,0

Latente

42

Total

210

Sensible

62

Total

310

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

347,7

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

225

Total transmisión (Kcal/h)

1152,2

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

INVIERNO
2

1013,6

520,0

347,7
2282,7

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1382,7

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1326,5

Recup.

3,4

0,785

974,5

Recup.

Sensible

1,7

0,882

433,7

0%

4,7

0,785

1347,1

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

1760,2

Total Ventilación (Kcal/h)

2321,7

4042,9

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

3704,3

150,0
174,4
2,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

137,5
159,8
2,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

196,2

P1_MENJADOR-SALA D'ESTAR
Superficie

68,84

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

33,6

2,32

6,9

538,8

33,6

2,32

21,3

1663,3

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

14,8

0,52

6,9

52,8

14,8

0,52

21,3

162,9

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

35,2

0,73

3,45

88,9

35,2

0,73

10,65

274,3

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

33,6

0,33

6,9

75,8

33,6

0,33

7,3

80,2

Total transmisión (Kcal/h)

756,2

Transmisión

Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

33,6

Nº personas

15,0

Latente

42

Total

630

Sensible

62

Total

930

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

888,0

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

675

Total transmisión (Kcal/h)

2180,7

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

INVIERNO
2

3690,9

1560,0

888,0
6895,1

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

2616,8

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

3979,6

Recup.

3,4

0,785

2923,6

Recup.

Sensible

1,7

0,882

1301,0

0%

4,7

0,785

4041,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

5280,6

Total Ventilación (Kcal/h)

6965,0

12175,8

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

9581,8

176,9
205,7
3,4

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

139,2
161,8
3,4

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

25,1

P1_SALETA
Superficie

8,82

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

5,9

2,32

6,9

94,2

5,9

2,32

21,3

290,8

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

6,1

0,52

6,9

21,7

6,1

0,52

21,3

66,9

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

8,8

0,73

3,45

22,2

8,8

0,73

10,65

68,7

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

70

Orientación

N

Atenuación

0,41

Superficie

5,9

Hora

Nº personas

4,0

Latente

42

Total

168

Sensible

62

Total

248

Watios/m2

15

Total

113,8

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

180

Total transmisión (Kcal/h)

426,4

C.Blanca

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

138,1

18

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

168,8

416,0

113,8
836,7

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

511,7

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1061,2

Recup.

3,4

0,785

779,6

Recup.

Sensible

1,7

0,882

346,9

0%

4,7

0,785

1077,7

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

1408,2

Total Ventilación (Kcal/h)

1857,3

2244,8

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

2369,0

254,5
295,9
7,2

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

268,6
312,3
7,2

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

50,0

P1_HAB. IND. S-ZC
Superficie

17,54

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

25,7

0,73

3,45

64,7

25,7

0,73

10,65

199,7

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

17,5

0,73

3,45

44,2

17,5

0,73

10,65

136,6

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

226,3

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

229,8

Total transmisión (Kcal/h)

709,5

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

796,8

104,0

226,3
1356,9

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

851,4

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1708,9

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1315,7

97,4
113,3
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

75,0
87,2
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

48,5

P1_HAB. IND. S-HAB
Superficie

17,00

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

8,6

0,73

3,45

21,6

8,6

0,73

10,65

66,6

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

17,0

0,73

3,45

42,9

17,0

0,73

10,65

132,3

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

219,3

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

185,3

Total transmisión (Kcal/h)

572,2

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

796,8

104,0

219,3
1305,4

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

686,6

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1657,5

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1150,9

97,5
113,4
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

67,7
78,7
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

48,4

P1_HAB. IND. S-EXT
Superficie

16,99

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

18,4

0,52

6,9

65,5

18,4

0,52

21,3

202,1

Pared int. NC

8,6

0,73

3,45

21,6

8,6

0,73

10,65

66,6

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

17,0

0,73

3,45

42,8

17,0

0,73

10,65

132,3

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

219,2

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

246,2

Total transmisión (Kcal/h)

760,0

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

796,8

104,0

219,2
1366,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

912,0

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1718,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1376,4

101,1
117,6
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

81,0
94,2
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

56,5

P1_HAB. DBL.-EXT
Superficie

19,84

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

11,6

0,52

6,9

41,1

11,6

0,52

21,3

126,9

Pared int. NC

16,0

0,73

3,45

40,3

16,0

0,73

10,65

124,3

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

19,8

0,73

3,45

50,0

19,8

0,73

10,65

154,5

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

255,9

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

90

247,7

Total transmisión (Kcal/h)

764,7

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

208,0

255,9
1346,9

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

917,7

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

530,6

Recup.

3,4

0,785

389,8

Recup.

Sensible

1,7

0,882

173,5

0%

4,7

0,785

538,9

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

704,1

Total Ventilación (Kcal/h)

928,7

2051,0

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1846,3

103,4
120,2
1,6

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

93,1
108,2
1,6

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

56,6

P1_HAB. DBL.-HAB
Superficie

19,86

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

14,3

0,73

3,45

35,9

14,3

0,73

10,65

110,9

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

19,9

0,73

3,45

50,1

19,9

0,73

10,65

154,6

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

256,2

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

90

206,9

Total transmisión (Kcal/h)

638,8

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

208,0

256,2
1306,4

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

766,6

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

530,6

Recup.

3,4

0,785

389,8

Recup.

Sensible

1,7

0,882

173,5

0%

4,7

0,785

538,9

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

704,1

Total Ventilación (Kcal/h)

928,7

2010,5

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1695,2

101,2
117,7
1,6

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

85,4
99,3
1,6

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

49,6

P1_HAB. IND. N-HAB
Superficie

17,41

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

8,6

0,73

3,45

21,6

8,6

0,73

10,65

66,6

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

17,4

0,73

3,45

43,9

17,4

0,73

10,65

135,5

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

224,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

186,4

Total transmisión (Kcal/h)

575,4

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

104,0

224,6
1150,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

690,4

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1502,3

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1154,8

86,3
100,3
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

66,3
77,1
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

49,6

P1_HAB. IND. N-ESC
Superficie

17,41

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

7,3

2,32

6,9

116,3

7,3

2,32

21,3

359,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,3

0,52

6,9

4,6

1,3

0,52

21,3

14,2

Pared int. NC

25,7

0,73

3,45

64,7

25,7

0,73

10,65

199,7

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

17,4

0,73

3,45

43,9

17,4

0,73

10,65

135,5

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

7,3

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

224,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

229,5

Total transmisión (Kcal/h)

708,5

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

635,3

104,0

224,6
1193,3

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

850,2

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

1545,4

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1314,5

88,8
103,2
0,9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

75,5
87,8
0,9

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

280,3

P1_DISTRIBUIDOR + ESCALA 2
Superficie

98,34

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

11,8

2,32

6,9

189,4

11,8

2,32

21,3

584,6

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

23,5

0,52

6,9

83,7

23,5

0,52

21,3

258,5

Pared int. NC

14,8

0,73

3,45

37,4

14,8

0,73

10,65

115,4

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

98,3

0,73

3,45

248,0

98,3

0,73

10,65

765,6

Cubierta

9,8

0,33

6,9

22,1

9,8

0,33

21,3

68,3

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Atenuación

0,41

Superficie

7,3

Hora

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Watios/m2

15

Total

1268,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

Total transmisión (Kcal/h)

1792,4

C.Blanca

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

580,6

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

1041,8

0,0

1268,6
2891,0

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

2150,8

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

2891,0

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

2150,8

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

29,4
34,2
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

21,9
25,4
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

23,1

P1_BANY GERIATRIC
Superficie

8,11

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

10,8

0,73

3,45

27,3

10,8

0,73

10,65

84,3

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

8,1

0,73

3,45

20,5

8,1

0,73

10,65

63,1

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Total transmisión (Kcal/h)

47,8

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Watios/m2

15

Total

104,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

147,5

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

208,0

104,6
360,4

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

176,9

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

360,4

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

176,9

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

44,4
51,7
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

21,8
25,4
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

2,85

Volumen

42,4

P1_ESCALA 1
Superficie

14,88

Altura

VERANO
2

INVIERNO

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

16,5

2,32

6,9

264,8

16,5

2,32

21,3

817,6

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

7,4

0,52

6,9

26,4

7,4

0,52

21,3

81,4

Pared int. NC

7,4

0,73

3,45

18,7

7,4

0,73

10,65

57,7

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

14,9

0,73

3,45

37,5

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

7,3

0,0

Transmisión

Total transmisión (Kcal/h)
Radiación

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

16,5

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

192,0

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

347,4

Total transmisión (Kcal/h)

956,7

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

1446,4

0,0

192,0
1985,8

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1148,0

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

1985,8

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1148,0

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

133,5
155,2
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

77,2
89,7
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

398,2

PB_MENJADOR-SALA D'ESTAR
Superficie

126,40

Altura

VERANO
2

S (m )

U

T

SENSIBLE

S (m )

U

T

SENSIBLE

Ventanas

87,6

2,32

6,9

1403,0

87,6

2,32

21,3

4331,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

4,1

0,52

6,9

14,6

4,1

0,52

21,3

45,0

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

126,4

0,73

3,45

318,8

126,4

0,73

10,65

984,0

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

126,4

0,52

6,9

450,0

126,4

0,52

7,3

476,1

Total transmisión (Kcal/h)

2186,4

Transmisión

Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

70,6

Nº personas

30,0

Latente

42

Total

1260

Sensible

62

Total

1860

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

1630,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

1350

Total transmisión (Kcal/h)

5836,3

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

INVIERNO
2

7744,0

3120,0

1630,6
14680,9

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

7003,5

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

7959,2

Recup.

3,4

0,785

5847,1

Recup.

Sensible

1,7

0,882

2602,0

0%

4,7

0,785

8082,8

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

10561,2

Total Ventilación (Kcal/h)

13929,9

25242,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

20933,5

199,7
232,2
3,4

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

165,6
192,6
3,4

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

56,6

PB_SALETA
Superficie

17,96

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

17,6

2,32

6,9

282,6

17,6

2,32

21,3

872,4

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

10,7

0,52

6,9

38,1

10,7

0,52

21,3

117,7

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

18,0

0,73

3,45

45,3

18,0

0,73

10,65

139,8

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

18,0

0,52

6,9

63,9

18,0

0,52

7,3

67,7

Total transmisión (Kcal/h)

430,0

Transmisión

Radiación

Irradiación

439

Orientación

SO

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

17,6

Nº personas

6,0

Latente

42

Total

252

Sensible

62

Total

372

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

231,7

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

270

Total transmisión (Kcal/h)

1197,6

15

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

INVIERNO
2

1936,0

624,0

231,7
3221,7

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1437,2

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1591,8

Recup.

3,4

0,785

1169,4

Recup.

Sensible

1,7

0,882

520,4

0%

4,7

0,785

1616,6

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

2112,2

Total Ventilación (Kcal/h)

2786,0

5333,9

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

4223,1

297,0
345,3
4,8

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

235,1
273,4
4,8

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

54,8

PB_DESPATX DIRECCIO
Superficie

17,41

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

9,5

0,52

6,9

33,6

9,5

0,52

21,3

103,9

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

17,4

0,73

3,45

43,9

17,4

0,73

10,65

135,5

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

17,4

0,52

6,9

62,0

17,4

0,52

7,3

65,6

Total transmisión (Kcal/h)

139,5

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

70

Orientación

N

Atenuación

0,41

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

4,0

Latente

42

Total

168

Sensible

62

Total

248

Watios/m2

15

Total

224,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

180

305,0

C.Blanca

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

18

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

416,0

224,6
780,1

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

366,0

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1061,2

Recup.

3,4

0,785

779,6

Recup.

Sensible

1,7

0,882

346,9

0%

4,7

0,785

1077,7

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

1408,2

Total Ventilación (Kcal/h)

1857,3

2188,3

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

2223,3

125,7
146,2
3,3

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

127,7
148,5
3,3

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

161,8

PB_VESTIBUL ACCES I ESCALA 1
Superficie

51,37

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

39,1

2,32

6,9

625,8

39,1

2,32

21,3

1931,9

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,9

0,52

6,9

6,7

1,9

0,52

21,3

20,8

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

51,4

0,73

3,45

129,6

51,4

0,73

10,65

399,9

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

51,4

0,52

6,9

182,9

51,4

0,52

7,3

193,5

Total transmisión (Kcal/h)

945,0

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

556

Orientación

O

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

21,4

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

662,7

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

0

Total transmisión (Kcal/h)

2546,0

16

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

2977,4

0,0

662,7
4585,0

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

3055,3

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

4585,0

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

3055,3

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

89,3
103,8
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

59,5
69,2
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

198,8

PB_ZONA PAS ESPAI GENERAL
Superficie

63,12

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

18,9

2,32

6,9

302,8

18,9

2,32

21,3

934,8

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

3,8

0,52

6,9

13,5

3,8

0,52

21,3

41,5

Pared int. NC

18,9

0,73

3,45

47,7

18,9

0,73

10,65

147,1

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

63,1

0,73

3,45

159,2

63,1

0,73

10,65

491,4

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

63,1

0,52

6,9

224,7

63,1

0,52

7,3

237,8

Total transmisión (Kcal/h)

747,9

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

174

Orientación

SE

Hora

Atenuación

0,56

P.V.Blanca

Superficie

5,0

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

814,2

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

0

Total transmisión (Kcal/h)

1852,6

12

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

491,1

0,0

814,2
2053,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

2223,1

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

2053,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

2223,1

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

32,5
37,8
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

35,2
41,0
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

70,4

PB_SALA D'ESPERA
Superficie

22,35

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

16,4

2,32

6,9

262,4

16,4

2,32

21,3

810,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

8,2

0,73

3,45

20,7

8,2

0,73

10,65

63,8

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

22,4

0,33

6,9

50,4

22,4

0,33

21,3

155,6

Suelo

22,4

0,52

6,9

79,6

22,4

0,52

7,3

84,2

Total transmisión (Kcal/h)

413,1

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

556

Orientación

O

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

16,4

Nº personas

6,0

Latente

42

Total

252

Sensible

62

Total

372

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

288,3

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

270

Total transmisión (Kcal/h)

1113,7

16

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

2276,8

624,0

288,3
3602,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1336,4

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1591,8

Recup.

3,4

0,785

1169,4

Recup.

Sensible

1,7

0,882

520,4

0%

4,7

0,785

1616,6

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

2112,2

Total Ventilación (Kcal/h)

2786,0

5714,4

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

4122,4

255,7
297,3
3,8

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

184,4
214,5
3,8

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

209,5

PB_MOTRICITAT-FISIOTERAPIA
Superficie

66,50

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

20,8

2,32

6,9

333,3

20,8

2,32

21,3

1028,7

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

34,3

0,52

6,9

122,2

34,3

0,52

21,3

377,3

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

66,5

0,33

6,9

150,0

66,5

0,33

21,3

462,9

Suelo

66,5

0,52

6,9

236,8

66,5

0,52

7,3

250,5

Total transmisión (Kcal/h)

842,2

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,56

P.V.Blanca

Superficie

20,8

Nº personas

10,0

Latente

42

Total

420

Sensible

62

Total

620

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

857,9

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

450

Total transmisión (Kcal/h)

2119,4

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

4076,8

1040,0

857,9
6816,8

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

2543,3

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

2653,1

Recup.

3,4

0,785

1949,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

867,3

0%

4,7

0,785

2694,3

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

3520,4

Total Ventilación (Kcal/h)

4643,3

10337,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

7186,6

155,4
180,8
2,1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

108,1
125,7
2,1

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

50,8

PB_FISIO-PODOLOGIA
Superficie

16,12

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

5,2

2,32

6,9

83,3

5,2

2,32

21,3

257,2

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

4,3

0,52

6,9

15,1

4,3

0,52

21,3

46,7

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

16,1

0,33

6,9

36,3

16,1

0,33

21,3

112,2

Suelo

16,1

0,52

6,9

57,4

16,1

0,52

7,3

60,7

Total transmisión (Kcal/h)

192,2

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,56

P.V.Blanca

Superficie

5,2

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

207,9

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

90

Total transmisión (Kcal/h)

476,8

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

1019,2

208,0

207,9
1627,3

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

572,2

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

530,6

Recup.

3,4

0,785

389,8

Recup.

Sensible

1,7

0,882

173,5

0%

4,7

0,785

538,9

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

704,1

Total Ventilación (Kcal/h)

928,7

2331,4

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1500,9

144,6
168,2
1,8

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

93,1
108,3
1,8

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

51,0

PB_DESPATX POLIVALENT
Superficie

16,19

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

5,2

2,32

6,9

83,3

5,2

2,32

21,3

257,2

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

4,3

0,52

6,9

15,1

4,3

0,52

21,3

46,7

Pared int. NC

17,3

0,73

3,45

43,7

17,3

0,73

10,65

134,9

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

16,2

0,33

6,9

36,5

16,2

0,33

21,3

112,7

Suelo

16,2

0,52

6,9

57,6

16,2

0,52

7,3

61,0

Total transmisión (Kcal/h)

236,3

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

350

Orientación

NE

Hora

Atenuación

0,56

P.V.Blanca

Superficie

5,2

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

208,9

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

90

Total transmisión (Kcal/h)

612,5

8

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

1019,2

208,0

208,9
1672,3

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

734,9

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

530,6

Recup.

3,4

0,785

389,8

Recup.

Sensible

1,7

0,882

173,5

0%

4,7

0,785

538,9

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

704,1

Total Ventilación (Kcal/h)

928,7

2376,4

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1663,6

146,8
170,7
1,8

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

102,8
119,5
1,8

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

61,6

PB_PERRUQUERIA
Superficie

19,56

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

8,2

2,32

6,9

131,2

8,2

2,32

21,3

405,1

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,9

0,52

6,9

6,7

1,9

0,52

21,3

20,8

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

19,6

0,33

6,9

44,1

19,6

0,33

21,3

136,2

Suelo

19,6

0,52

6,9

69,6

19,6

0,52

7,3

73,7

Total transmisión (Kcal/h)

251,7

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

46

Orientación

N

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

8,2

Nº personas

6,0

Latente

42

Total

252

Sensible

62

Total

372

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

252,3

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

270

Total transmisión (Kcal/h)

635,7

12

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

94,2

624,0

252,3
1222,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

762,8

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

1591,8

Recup.

3,4

0,785

1169,4

Recup.

Sensible

1,7

0,882

520,4

0%

4,7

0,785

1616,6

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

2112,2

Total Ventilación (Kcal/h)

2786,0

3334,4

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

3548,8

170,5
198,2
4,4

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

181,4
211,0
4,4

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

34,2

PB_DISTRIBUIDOR PATI
Superficie

10,87

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

17,0

2,32

6,9

272,5

17,0

2,32

21,3

841,3

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

3,8

0,52

6,9

13,5

3,8

0,52

21,3

41,5

Pared int. NC

6,3

0,73

3,45

15,9

6,3

0,73

10,65

49,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

10,9

0,73

3,45

27,4

10,9

0,73

10,65

84,6

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

10,9

0,52

6,9

38,7

10,9

0,52

7,3

40,9

Total transmisión (Kcal/h)

368,0

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

46

Orientación

N

Hora

Atenuación

0,25

Toldo lona

Superficie

17,0

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Watios/m2

15

Total

140,2

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

Total transmisión (Kcal/h)

1057,5

12

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

195,6

0,0

140,2
703,8

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

1268,9

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

703,8

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

1268,9

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

64,7
75,3
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

116,7
135,7
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

73,3

PB_DISTRIBUIDOR ESCALA 2
Superficie

23,27

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

26,5

0,52

6,9

94,2

26,5

0,52

21,3

290,8

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

23,3

0,73

3,45

58,7

23,3

0,73

10,65

181,2

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

23,3

0,52

6,9

82,9

23,3

0,52

7,3

87,7

Total transmisión (Kcal/h)

235,7

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Watios/m2

15

Total

300,2

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

559,6

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

0,0

300,2
535,9

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

671,6

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

535,9

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

671,6

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

23,0
26,8
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

28,9
33,6
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

144,7

PB_DISTRIBUIDOR FISIOTERAPIA
Superficie

45,94

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

18,9

2,32

6,9

302,8

18,9

2,32

21,3

934,8

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

1,9

0,52

6,9

6,7

1,9

0,52

21,3

20,8

Pared int. NC

72,5

0,73

3,45

182,7

72,5

0,73

10,65

564,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

45,9

0,33

6,9

103,6

45,9

0,33

21,3

319,8

Suelo

45,9

0,52

6,9

163,6

45,9

0,52

7,3

173,0

Total transmisión (Kcal/h)

759,4

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

439

Orientación

SE

Atenuación

0,41

Superficie

5,0

Hora

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Watios/m2

15

Total

592,6

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

2012,4

C.Blanca

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

9

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

907,1

0,0

592,6
2259,2

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

2414,9

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

2259,2

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

2414,9

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

49,2
57,2
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

52,6
61,1
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

20,5

PB_DISTRIBUIDOR BANYS
Superficie

6,52

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

5,0

0,73

3,45

12,7

5,0

0,73

10,65

39,2

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

6,5

0,73

3,45

16,4

0,0

0,73

10,65

0,0

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

6,5

0,52

6,9

23,2

6,5

0,52

7,3

24,6

Total transmisión (Kcal/h)

52,4

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

0,0

Latente

42

Total

0

Sensible

62

Total

0

Watios/m2

15

Total

84,1

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

63,8

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

0,0

84,1
136,5

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

76,6

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

136,5

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

76,6

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

11,7
13,7
0,0

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

20,9
24,3
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

14,3

PB_BANY ADAPTAT
Superficie

4,53

Altura

VERANO
2

S (m )

U

T

SENSIBLE

S (m )

U

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

6,9

0,73

3,45

17,5

6,9

0,73

10,65

54,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

4,5

0,73

3,45

11,4

4,5

0,73

10,65

35,3

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

4,5

0,33

6,9

10,2

4,5

0,33

7,3

10,8

Total transmisión (Kcal/h)

39,1

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Watios/m2

15

Total

58,4

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

100,0

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

104,0

58,4
201,6

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

120,0

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

201,6

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

120,0

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

44,5
51,7
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

26,5
30,8
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

17,2

PB_VESTIDOR
Superficie

5,46

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

14,2

0,73

3,45

35,7

14,2

0,73

10,65

110,4

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

5,5

0,73

3,45

13,8

5,5

0,73

10,65

42,5

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

5,5

0,33

6,9

12,3

5,5

0,33

7,3

13,0

Total transmisión (Kcal/h)

61,8

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Watios/m2

15

Total

70,4

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

165,9

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

104,0

70,4
236,3

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

199,1

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

588,3

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

663,4

107,7
125,3
2,6

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

121,5
141,3
2,6

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

9,7

PB_BANY PERSONAL
Superficie

3,09

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

11,3

0,73

3,45

28,6

11,3

0,73

10,65

88,3

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

3,1

0,73

3,45

7,8

3,1

0,73

10,65

24,1

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

3,1

0,52

6,9

11,0

3,1

0,52

7,3

11,6

Total transmisión (Kcal/h)

47,4

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Watios/m2

15

Total

39,9

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

124,0

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

104,0

39,9
191,3

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

148,8

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

191,3

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

148,8

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

61,9
72,0
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

48,1
56,0
0,0

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

16,5

PB_VESTIDOR PERSONAL
Superficie

5,25

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

8,8

0,73

3,45

22,2

8,8

0,73

10,65

68,7

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

5,3

0,73

3,45

13,2

5,3

0,73

10,65

40,9

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

5,3

0,52

6,9

18,7

5,3

0,52

7,3

19,8

Total transmisión (Kcal/h)

54,2

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

1,0

Latente

42

Total

42

Sensible

62

Total

62

Watios/m2

15

Total

67,7

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

45

Vol. Aire (m³/h)

45

129,3

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

104,0

67,7
225,9

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

155,2

IDA-2

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

265,3

Recup.

3,4

0,785

194,9

Recup.

Sensible

1,7

0,882

86,7

0%

4,7

0,785

269,4

0%

Total Ventilación (Kcal/h)
TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

352,0

Total Ventilación (Kcal/h)

464,3

577,9

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

619,5

110,1
128,0
2,7

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

118,0
137,2
2,7
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CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

21,4

PB_BANY GERIATRIC
Superficie

6,80

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

0,0

0,73

3,45

0,0

0,0

0,73

10,65

0,0

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

6,8

0,73

3,45

17,1

6,8

0,73

10,65

52,9

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

6,8

0,52

6,9

24,2

6,8

0,52

7,3

25,6

Total transmisión (Kcal/h)

41,4

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

2,0

Latente

42

Total

84

Sensible

62

Total

124

Watios/m2

15

Total

87,7

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

78,6

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

208,0

87,7
337,1

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

94,3

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

337,1

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

94,3

kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

13,9
16,1
0,0

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

49,6
57,6
0,0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

1804_INS_CALC CARREGUES_v0.xlsm

CENTRE ATENCIÓ DIURNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN

OBRA
LOCALIZACIÓN

BEGUES
8

T (ºC)

H.R. (%)

Verano ext.

31,9

70

Verano int.

25

50

Tª terreno =

ESTANCIA

T (ºC)

H.R (%)

Invierno ext.

0,7

70

Invierno int.

22

55

3,15

Volumen

35,4

PB_CUINA
Superficie

11,25

Altura

VERANO
2

S (m )

K

T

SENSIBLE

S (m )

K

T

SENSIBLE

Ventanas

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Lucernarios

0,0

2,32

6,9

0,0

0,0

2,32

21,3

0,0

Pared ext.

0,0

0,52

6,9

0,0

0,0

0,52

21,3

0,0

Pared int. NC

12,6

0,73

3,45

31,8

12,6

0,73

10,65

98,1

Pared med.

0,0

0,73

6,9

0,0

0,0

0,73

21,3

0,0

Forjado NC

11,3

0,73

3,45

28,4

11,3

0,73

10,65

87,6

Cubierta

0,0

0,33

6,9

0,0

0,0

0,33

21,3

0,0

Suelo

11,3

0,52

6,9

40,1

11,3

0,52

7,3

42,4

Total transmisión (Kcal/h)

100,2

Transmisión

Radiación

INVIERNO

Irradiación

0

Orientación

-

Atenuación

1

Superficie

0,0

Hora

Nº personas

3,0

Latente

42

Total

126

Sensible

62

Total

186

Watios/m2

15

Total

145,1

Otros (W)

0

Total

0,0

Total iluminación (Kcal/h)
TOTAL INTERIOR (Kcal/h)
Ventilación

m3/h persona

0

Vol. Aire (m³/h)

0

228,1

Sin protección

Total ocupación (Kcal/h)
Iluminación

Total transmisión (Kcal/h)

17

Total radiación (Kcal/h)
Ocupación

2

0,0

312,0

145,1
557,3

Coeficiente de seguridad

1,2

TOTAL INTERIOR (Kcal/h)

273,7

-

Entalpía

Vol. Esp.

Total

Rend.Fri

Entalpía

Volumen

Total

Rend.Cal.

Latente

5,2

0,882

0,0

Recup.

3,4

0,785

0,0

Recup.

Sensible

1,7

0,882

0,0

0%

4,7

0,785

0,0

0%

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

Total Ventilación (Kcal/h)

0,0

557,3

TOTAL CAL. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

273,7

TOTAL REF. SIN RECUPERACION (Kcal/h)

Nivel de Cargas TOTAL
Renovaciones de aire VENTILACION

frig/h m2
W/ m2
renovaciones/h

49,5
57,6
0,0
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kcal/h m2
W/ m2
renovaciones/h

24,3
28,3
0,0

Càlcul Instal.lació de Clima.
Projecte:
Conductes Aire
Data:

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

RESUM CÀRREGUES TÈRMIQUES i CABALS D'AIRE CLIMATITZADORS
FRED
Zona
PB_MENJADOR-SALA D'ESTAR
PB_SALETA

CALOR

S
m2

Wt F
frig/h

% / Wt

r
frig/h·m2

Wt C
kcal/h

% / Wt

r
kcal/h·m2

Qt
(m3/h)

194,62

22580,0

68,9%

116

16628,9

70,5%

85

5194,96

4172,2

12,7%

11,4%

151

234

2690,9

PB_DESPATX DIRECCIO

17,35

1413,8

4,3%

81

1201,8

5,1%

69

325,27

PB_VESTIBUL ACCES

34,77

17,81

4585,0

14,0%

132

3055,3

13,0%

88

1054,88

959,89

PB_SALA D'ESPERA

28,81

4552,7

20,7%

158

2590,1

17,2%

90

1048,11

PB_MOTRICITAT-FISIOTERAPIA

64,25

8401,0

38,1%

131

4632,8

30,7%

72

1934,05

PB_FISIO-PODOLOGIA

15,83

1944,2

8,8%

123

990,1

6,6%

63

447,58

PB_DESPATX POLIVALENT

15,83

1989,2

9,0%

126

1152,8

7,7%

73

457,94

PB_PERRUQUERIA

19,61

2172,7

9,9%

111

2016,5

13,4%

103

500,19

PB_DISTRIBUIDOR 2

40,30

2963,0

13,5%

74

3683,8

24,5%

91

682,13

PT_CUINA-REBOST-BUGADERIA

24,09

3074,8

8,1%

128

2427,4

9,3%

101

707,22

PT_MENJADOR-SALA D'ESTAR

73,62

9271,4

24,3%

126

5751,1

22,1%

78

2132,50

PT_ACCÉS-DTR-SALETES
PT_HABITACIÓ IND S

83,85
16,73

6707,5
158,4

17,6%
3,3%

80
9

4823,3
209,0

18,5%
3,3%

58
12

1542,78
48,00

209,0

3,3%

12

417,9

6,7%

20

158,4

3,3%

9

PT_HABITACIÓ DOBLE

20,75

316,8

6,7%

15

TOTAL CL-01

PT_HABITACIÓ IND N

264,55

17,92

32750,97

38,08 kW

23576,76

27,41 kW

TOTAL CL-02

48,00

INT

CL-01

CL-02

CL-03

CL-04

96,00
7535,00

184,63

22022,81

25,61 kW

15066,08

17,52 kW

5070,00

TOTAL CL-03

363,12

38107,40

44,31 kW

26003,50

30,24 kW

8765,00

TOTAL CL-04

458,20

4752,60

5,53 kW

6268,50

7,29 kW

1440,00

ELEMENTS DE DIFUSIO
IMPULSIO
Zona

Equip

HABITACIÓ-FC

Qt

Uts dif/UI

m3/h

Q

V ef

S ef

m3/h

m/s

m2

Marca

Model

Dimensió

Lwa

Abast

mm

dBA

m

Pa

Dp

FC

572,00

1

572,00

2,00

0,0794

KOOLAIR

20-SH

1000x150

13

4,60

1,70

PT_CUINA-REBOST-BUGADERIA

CL-03

707,22

4

176,81

2,00

0,0246

KOOLAIR

LK-70-P

1000-3

27

4,70

7,00

DI-01

PT_MENJADOR-SALA D'ESTAR

CL-03

2132,50

6

355,42

2,60

0,0380

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x75

15

6,50

4,00

RI-02

PT_ACCÉS-DTR-SALETES

CL-03

1542,78

8

LK-70-P

1000-3

27

4,70

7,00

PB_MENJADOR-SALA D'ESTAR

CL-01

5194,96

20

259,75

2,00

0,0361

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x75

7

4,60

2,00

RI-02

PB_SALETA

CL-01

959,89

3

319,96

2,60

0,0342

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x75

15

6,50

4,00

RI-02

162,64

2,00

CL-01

325,27

1000x75

-

CL-01

1054,88

3

351,63

2,60

0,0376

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x75

15

6,50

4,00

RI-02

CL-02

1048,11

4

262,03

2,00

0,0364

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x75

7

4,60

2,00

RI-02

PB_MOTRICITAT-FISIOTERAPIA

CL-02

1934,05

4

483,51

2,80

0,0480

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x100

18

8,00

4,50

RI-03

PB_FISIO-PODOLOGIA

CL-02

447,58

1

447,58

2,50

0,0497

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x100

15

7,20

3,60

RI-03

KOOLAIR

31-1-F-O

1000x100

0,0509

KOOLAIR

31-1-F-O

15

3,00

DI-01

PB_DESPATX DIRECCIO

2,50

0,0301

KOOLAIR

PB_VESTIBUL ACCES

457,94

1,50

0,0268

PB_SALA D'ESPERA

PB_DESPATX POLIVALENT

2

192,85

RI-01

7,20

0,80

RI-02

CL-02

457,94

1

PB_PERRUQUERIA

CL-02

500,19

2

250,10

2,50

0,0278

KOOLAIR

LK-70-P

1000-3

32

5,80

11,00

DI-01

PB_DISTRIBUIDOR 2

CL-02

682,13

3

227,38

2,50

0,0253

KOOLAIR

LK-70-P

1000-3

32

5,80

11,00

3,60

DI-01

RI-03

Qt

Uts dif/UI

Marca

Model

Dimensió

Lwa

Abast

Dp

mm

dBA

m

Pa

KOOLAIR

20-45-H

800x200

24

-

3,80

RETORN
Zona

Equip

HABITACIÓ-FC

FC

m3/h
572,00

1

Q

Vc

S ef

m3/h

m/s

m2

572,00

2,50

0,0636

RR-01

PT_CUINA-REBOST-BUGADERIA

CL-03

707,22

1

707,22

2,50

0,0786

KOOLAIR

20-45-H

1000x200

23

-

3,40

RR-02

PT_MENJADOR

CL-03

1066,25

1

1066,25

2,00

0,1481

KOOLAIR

20-45-V

1000x300

22

-

2,50

RR-03

PT_SALA D'ESTAR

CL-03

1066,25

1

1066,25

2,00

0,1481

KOOLAIR

20-45-V

1000x300

22

-

2,50

RR-03

PT_ACCÉS-DTR-SALETES

CL-03

1542,78

4

385,69

3,00

0,0357

KOOLAIR

31-1-F

1000x75

19

-

5,20

RR-04

17

PB_Mj+S-E+Va

CL-01

6249,84

1000x75

19

-

5,20

PB_SALETA

CL-01

959,89

2

479,95

4,00

0,0333

KOOLAIR

31-1-F

1000x75

25

-

8,20

RR-04

PB_DESPATX DIRECCIO

CL-01

325,27

2

162,64

1,50

0,0301

KOOLAIR

31-1-F

1000x75

-

-

0,80

RR-04

PB_SALA ESPERA + Dtr

367,64

576,75

3,00

3,50

0,0340

0,0458

KOOLAIR

KOOLAIR

31-1-F

31-1-F

1000x100

23

-

RR-04

CL-02

1730,24

3

PB_MOTRICITAT-FISIOTERAPIA

CL-02

1934,05

4

483,51

2,80

0,0480

KOOLAIR

31-1-F

1000x100

18

-

4,50

RR-05

PB_FISIO-PODOLOGIA

CL-02

447,58

1

447,58

2,50

0,0497

KOOLAIR

31-1-F

1000x100

15

-

3,60

6,40

RR-05

RR-05

PB_DESPATX POLIVALENT

CL-02

457,94

1

457,94

2,50

0,0509

KOOLAIR

31-1-F

1000x100

15

-

3,60

RR-05

PB_PERRUQUERIA

CL-02

500,19

2

250,10

2,00

0,0347

KOOLAIR

31-1-F

1000x75

7

-

2,00

RR-04

Qt

Uts dif/UI

Q

Vc

S ef

Abast

Dp

m2

Model

Lwa

m/s

Marca

Dimensió

m3/h

mm

dBA

m

APORTACIÓ
Zona

Equip

m3/h

Pa

HABITACIO IND

CL-04

48,00

1

48,00

2,00

0,0067

KOOLAIR

20-SH

200x150

-

1,40

1,70

RA-01

HABITACIO DOBLE

CL-04

96,00

1

96,00

2,00

0,0133

KOOLAIR

20-SH

200x150

-

1,40

1,70

RA-01

Qt

Uts dif/UI

Marca

Model

Dimensió

Lwa

Abast

Dp

mm

dBA

m

Pa

EXTRACCIÓ
Zona

Equip

m3/h

Q

Vc

S ef

m3/h

m/s

m2

HABITACIO IND

CL-04

48,00

1

48,00

2,00

0,0067

KOOLAIR

GPD

100

15

-

33,00

BE-01

HABITACIO DOBLE

CL-04

96,00

1

96,00

2,00

0,0133

KOOLAIR

GPD

125

15

-

27,00

BE-02

Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

Sc (m2)

L (m)

Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

1

572,00

572,00

2,50

0,06

28,45

30

2,25

0,03

42

15

80

1,32

0,01

80x15

-

CONDUCTES D'AIRE
HABITACIO
IMPULSIO/RETORN

1,00

SECCIO CIRCULAR

1,00

SECCIO RECTANGULAR

0,03

0,01
Pressió estàtica necessària equip
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Conductes I+R

0,29 Pa

Comportes

3,50 Pa

Difusors

5,50 Pa

Girs

0,15 Pa

Aportació aire

0,00 Pa

TOTAL

9,44 Pa

ZONES COMUNES PLANTES 1 I 2. CLIMATITZADOR CL-03
IMPULSIO
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

Sc (m2)

L (m)

SECCIO CIRCULAR
Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

SECCIO RECTANGULAR
Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

Ramal Dtr-Slt
P1-1

192,85

192,85

2,50

0,02

1,50

16,52

20

1,71

0,04

11

20

20

1,34

0,03

20x20

-

P1-2

192,85

385,69

3,50

0,03

21,00

19,74

20

3,41

2,27

15

20

20

2,68

1,40

20x20

-

P1-3

192,85

578,54

4,00

0,04

0,00

22,62

25

3,27

0,00

20

20

20

4,02

0,00

30x20

-

P1-4

385,69

964,24

4,50

0,06

4,50

27,53

30

3,79

0,36

30

20

30

4,46

0,66

30x20

-

P1-5

578,54

1542,78

5,00

0,09

4,00

33,03

35

4,45

0,36

43

20

60

3,57

0,28

60x20

-

P2

1542,78

3085,55

5,50

0,16

12,00

44,54

45

5,39

1,15

62

25

60

5,71

1,76

60x25

-

43,00

4,18

4,13

Ramal S-E
P1-1

355,42

355,42

2,50

0,04

1,50

22,42

20

3,14

0,14

20

20

30

1,65

0,03

30x20

-

P1-2

355,42

710,83

3,50

0,06

1,00

26,80

25

4,02

0,11

28

20

30

3,29

0,08

30x20

-

P1-3

355,42

1066,25

4,50

0,07

5,00

28,95

30

4,19

P2

1066,25

2132,50

5,50

0,11

5,50

37,03

40

4,71

13,00

0,49

33

20

30

4,94

0,47

43

25

45

5,27

1,21

0,90

30x20

-

0,77

45x25

-

1,78

Ramal C-R-B-Mj
P1-1

176,81

176,81

2,00

0,02

1,50

17,68

20

1,56

0,03

12

20

20

1,23

0,02

20x20

-

P1-2

176,81

353,61

2,50

0,04

1,00

22,37

20

3,13

0,09

20

20

20

2,46

0,06

20x20

-

P1-3

176,81

530,42

3,00

0,05

1,00

25,01

25

3,00

0,06

25

20

30

2,46

0,04

30x20

-

P1-4

176,81

707,22

3,50

0,06

7,50

26,73

25

4,00

0,84

28

20

30

3,27

0,59

30x20

-

P1-5

355,42

1062,64

4,00

0,07

1,00

30,65

30

4,18

0,10

30

25

40

2,95

0,05

40x25

-

P1-6

355,42

1418,06

4,50

0,09

1,00

33,38

35

4,09

0,08

35

25

40

3,94

0,08

40x25

-

35

5,12

0,66

39

25

40

4,93

0,72

40x25

-

P1-7

355,42

1773,47

5,00

0,10

5,50

35,42

P2

1773,47

3546,95

6,00

0,16

8,00

45,73

50

5,02

0,58

47

35

50

5,63

0,94

50x35

PC-ramal S-E

2132,50

5679,45

6,00

0,26

4,00

57,86

60

5,58

0,28

75

35

75

6,01

0,44

75x35

-

3085,55

8765,00

6,00

0,41

5,00

71,88

70

6,33

0,37

101

40

100

6,09

0,45

100x40

-

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

PC-ramal Dtr-Slt

35,50

3,09

3,39

RETORN
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

L (m)

Sc (m2)

SECCIO CIRCULAR
Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

SECCIO RECTANGULAR
Dp (mmca)

-

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Ramal Dtr-Slt
P1-1

385,69

385,69

3,00

0,04

1,50

21,32

30

1,52

0,02

18

20

40

1,34

0,02

40x20

-

P1-2

385,69

771,39

3,50

0,06

5,00

27,92

30

3,03

0,25

31

20

40

2,68

0,23

40x20

-

P1-2

385,69

1157,08

4,00

0,08

1,00

31,99

35

3,34

0,05

40

20

50

3,21

0,06

50x20

-

P1-2

385,69

1542,78

4,50

0,10

P2

1542,78

3085,55

6,00

0,14

16,00

34,82

35

4,45

12,00

42,65

45

5,39

35,50

1,44

48

20

50

4,29

1,15

57

25

60

5,71

2,92

1,73

50x20

-

1,76

60x25

-

3,80

Ramal S-E
P1

1066,25

1066,25

3,00

0,10

P2

1066,25

2132,50

5,50

0,11

4,00

35,45

40

2,36

5,50

37,03

40

4,71

9,50

0,09

33

30

40

2,47

0,11

40x30

-

0,47

36

30

40

4,94

0,63

40x30

-

35x20

-

0,55

0,74

Ramal C-R-B-Mj
P1-1

707,22

707,22

3,00

0,07

P1-2

1066,25

1773,47

4,00

0,12

4,00

39,60

40

3,92

0,24

35

35

50

2,82

0,12

50x35

-

P2

1773,47

3546,95

5,50

0,18

5,50

47,76

50

5,02

0,40

51

35

50

5,63

0,64

50x35

-

PC-ramal S-E

2132,50

5679,45

6,00

0,26

PC-ramal Dtr-Slt

3085,55

8765,00

6,00

0,41

5,00

28,87

20

6,25

3,00

57,86

60

5,58

5,00

71,88

70

6,33

14,50

1,82

33

20

35

2,81

0,21

75

35

75

6,01

0,37

101

40

100

6,09

3,04

0,27

0,33

75x35

-

0,45

100x40

-

1,81
Pressió estàtica necessària equip CL-03
Conductes I+R

115,30 Pa

Comportes

3,50 Pa

Difusors

12,20 Pa

Girs

57,65 Pa

Aportació aire

10,00 Pa

TOTAL

198,65 Pa

RENOVACIÓ D'AIRE HABITACIONS. CLIMATITZADOR CL-04
APORTACIÓ/EXTRACCIÓ
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

Sc (m2)

L (m)

SECCIO CIRCULAR
Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

SECCIO RECTANGULAR
Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

Ramal Hab ind
P1

48,00

48,00

2,50

0,01

P2

48,00

96,00

4,00

0,01

6,00

8,24

10

1,70

2,00

9,21

10

3,40

8,00

0,39

5

10

10

1,33

0,24

10x10

-

0,52

7

10

10

2,67

0,32

10x10

-

0,91

0,56

Ramal Hab dbl
P1

96,00

96,00

3,00

0,01

P2

96,00

192,00

6,00

0,01

7,00

10,64

10

3,40

2,00

10,64

10

6,79

9,00

1,83

9

10

10

2,67

1,13

10x10

-

2,09

9

10

10

5,33

1,29

10x10

-

3,91

2,41

Ramal nord
1

192,00

2

192,00

384,00

5,00

0,02

7,00

16,48

20

3,40

0,75

14

15

20

3,56

1,00

20x15

-

3

96,00

480,00

192,00

5,00

5,00

0,03

0,01

4,00

6,00

18,43

11,65

20

15

4,24

3,02

0,74
0,67

13

7

20

15

20

20

3,33

1,78

0,41

0,22

20x20

20x15

-

-

20,19

20

5,09

0,24

16

20

20

4,00

0,15

20x20

-

4

96,00

576,00

5,00

0,03

1,00

5

96,00

672,00

5,00

0,04

10,00

21,80

25

3,80

1,01

19

20

30

3,11

0,71

20x30

-

6

96,00

768,00

5,50

0,04

1,00

22,22

25

4,35

0,13

19

20

30

3,56

0,09

20x30

-

29,00

3,54

2,59

Ramal sud
1

96,00

96,00

5,00

0,01

6,00

8,24

10

3,40

1,56

4

15

20

0,89

0,05

20x15

-

2

96,00

192,00

5,00

0,01

1,00

11,65

15

3,02

0,12

7

15

20

1,78

0,04

20x15

-

3

96,00

288,00

5,00

0,02

6,00

14,27

15

4,53

1,65

11

15

20

2,67

0,48

20x15

-

4

96,00

384,00

5,00

0,02

1,00

16,48

20

3,40

0,11

14

15

20

3,56

0,14

20x15

-

5

96,00

480,00

5,00

0,03

5,00

18,43

20

4,24

0,84

13

20

20

3,33

0,52

20x20

-

0,03

1,00

20,19

20

5,09

0,24

16

20

20

4,00

0,15

20x20

-

7

96,00

672,00

5,00

0,04

3,00

21,80

25

3,80

0,30

19

20

20

4,67

0,61

20x20

-

TOT

6

768,00

96,00

1440,00

576,00

5,50

5,00

0,07

3,50

30,43

30

5,66

0,62

18

40

30

3,33

0,18

40x30

-

26,50

5,45

2,17
Pressió estàtica necessària equip CL-04
Conductes I+R

3,50 Pa

Difusors

34,70 Pa

Girs

62,20 Pa

Aportació aire
TOTAL

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

124,39 Pa

Comportes

6,00 Pa
230,79 Pa

ZONA SUD PLANTA BAIXA. CLIMATITZADOR CL-01
IMPULSIO
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

Sc (m2)

L (m)

SECCIO CIRCULAR
Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

SECCIO RECTANGULAR
Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

Ramal Mj
1

259,75

259,75

2,50

0,03

2,50

19,17

20

2,30

0,12

10

30

20

1,20

0,03

20x30

-

2

259,75

519,50

3,00

0,05

1,00

24,75

25

2,94

0,06

16

30

20

2,41

0,04

20x30

-

3

259,75

779,24

3,50

0,06

1,00

28,06

30

3,06

0,05

21

30

20

3,61

0,10

20x30

-

4

259,75

1038,99

4,00

0,07

1,00

30,31

30

4,08

0,09

24

30

30

3,21

0,06

30x30

-

5

259,75

1298,74

4,50

0,08

2,00

31,95

35

3,75

0,13

27

30

30

4,01

0,18

30x30

-

6

259,75

1558,49

5,00

0,09

1,00

33,20

35

4,50

0,09

29

30

30

4,81

0,13

30x30

-

7

259,75

1818,24

5,00

0,10

1,00

35,86

35

5,25

0,13

34

30

40

4,21

0,08

40x30

-

8

259,75

2077,98

5,00

0,12

1,00

38,34

40

4,59

0,08

38

30

40

4,81

0,11

40x30

-

9

259,75

2337,73

5,50

0,12

1,00

38,77

40

5,17

0,10

39

30

40

5,41

10

259,75

2597,48

6,00

0,12

1,00

39,13

40

5,74

0,13

40

30

40

6,01

12,50

0,98

0,14

40x30

-

0,17

40x30

-

1,02

Ramal Slt
1

319,96

319,96

2,50

0,04

1,50

21,28

20

2,83

0,11

18

20

30

1,48

0,02

20x30

-

2

319,96

639,93

3,50

0,05

1,00

25,43

25

3,62

0,09

25

20

30

2,96

0,06

20x30

-

3

319,96

959,89

4,50

0,06

4,00

27,47

30

3,77

0,32

30

20

30

4,44

0,58

20x30

-

6,50

0,52

0,67

Ramal Va-Dd-SE
1

351,63

351,63

2,50

0,04

1,50

22,30

20

3,11

0,13

16

25

30

1,30

0,02

25x30

-

2

351,63

703,25

3,00

0,07

1,00

28,79

30

2,76

0,04

26

25

30

2,60

0,04

25x30

-

3

351,63

1054,88

3,50

0,08

1,00

32,65

30

4,15

0,10

33

25

30

3,91

0,10

25x30

-

45

3,52

0,02

47

30

50

3,73

0,03

50x30

-

Ramal Slt

959,89

2014,77

4,00

0,14

0,50

42,21

5

162,64

2177,41

4,50

0,13

1,00

41,37

45

3,80

0,05

45

30

50

4,03

0,07

50x30

6

162,64

2340,04

5,00

0,13

5,00

40,68

45

4,09

0,28

43

30

50

4,33

0,39

50x30

-

7

259,75

2599,79

5,00

0,14

1,00

42,88

45

4,54

0,07

41

35

50

4,13

0,06

50x35

-

8

259,75

2859,54

5,00

0,16

1,00

44,97

45

4,99

0,08

45

35

50

4,54

0,08

50x35

-

-

9

259,75

3119,29

5,00

0,17

1,00

46,97

45

5,45

0,10

50

35

50

4,95

0,09

50x35

-

10

259,75

3379,03

5,00

0,19

1,00

48,89

50

4,78

0,07

47

40

50

4,69

0,07

50x40

-

11

259,75

3638,78

5,00

0,20

2,00

50,73

50

5,15

0,15

51

40

50

5,05

0,17

50x40

-

12

259,75

3898,53

5,00

0,22

1,00

52,51

50

5,52

0,09

54

40

60

4,51

0,06

60x40

-

13

259,75

4158,28

5,00

0,23

1,00

54,23

55

4,86

0,06

58

40

60

4,81

0,07

60x40

-

14

259,75

4418,03

5,00

0,25

1,00

55,90

55

5,17

0,07

61

40

65

4,72

0,06

65x40

-

15

259,75

4677,77

5,00

0,26

1,00

57,52

60

4,60

0,05

65

40

65

5,00

0,07

65x40

-

16

259,75

4937,52

5,50

0,25

1,50

56,35

60

4,85

0,08

62

40

65

5,28

0,12

65x50

-

Ramal Mj

2597,48

7535,00

6,00

0,35

2,50

66,65

65

6,31

0,20

116

30

110

6,34

0,31

110x30

-

Vertical

0,00

7535,00

6,50

0,32

10,50

64,03

65

6,31

0,86

64

50

65

6,44

1,07

65x50

-

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

34,50

2,49

2,89

RETORN
SECCIO CIRCULAR

Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

Sc (m2)

L (m)

Dc (cm)

D (cm)

1

367,64

367,64

2,50

0,04

2,00

22,81

20

2

367,64

735,27

3,00

0,07

1,00

29,44

30

SECCIO RECTANGULAR

v (m/s)

Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

3,25

0,20

16

25

30

1,36

0,02

30x25

-

2,89

0,05

27

25

30

2,72

0,05

30x25

-

Ramal Mj

3

367,64

1102,91

3,50

0,09

1,00

33,38

35

3,18

0,05

35

25

40

3,06

0,05

40x25

-

4

367,64

1470,55

4,00

0,10

1,00

36,06

35

4,25

0,08

41

25

40

4,08

0,09

40x25

-

5

367,64

1838,19

4,50

0,11

1,00

38,01

40

4,06

0,06

45

25

50

4,08

0,08

50x25

-

6

367,64

2205,82

5,00

0,12

1,00

39,50

40

4,88

0,09

49

25

50

4,90

0,12

50x25

-

7

367,64

2573,46

5,00

0,14

1,00

42,67

45

4,49

0,07

48

30

50

4,77

0,09

50x30

-

8

367,64

2941,10

5,00

0,16

1,00

45,61

45

5,14

0,09

54

30

50

5,45

0,12

50x30

-

367,64

3308,74

5,50

0,17

1,00

46,13

45

5,78

0,11

56

9

30

60

5,11

0,10

60x30

-

10

367,64

3676,37

6,00

0,17

1,00

46,55

50

5,20

0,08

57

30

60

5,67

0,12

60x30

-

11

367,64

4044,01

6,00

0,19

4,00

48,82

50

5,72

0,38

62

30

60

6,24

0,60

60x30

-

15,00

1,24

1,44

Ramal Slt-Dd
1

479,95

479,95

3,00

0,04

1,50

23,79

25

2,72

0,08

22

20

30

2,22

0,05

20x30

-

2

479,95

959,89

4,00

0,07

3,00

29,13

30

3,77

0,24

33

20

30

4,44

0,44

20x30

-

3

325,27

1285,16

5,50

0,06

4,00

28,75

30

5,05

0,57

32

20

40

4,46

0,51

40x30

-

8,50

0,88

1,00

Ramal Va-SE
1

367,64

367,64

2,50

0,04

1,50

22,81

20

3,25

0,15

16

25

30

1,36

0,02

30x25

-

2

367,64

735,27

3,00

0,07

1,00

29,44

30

2,89

0,05

27

25

30

2,72

0,05

30x25

-

3

367,64

1102,91

3,50

0,09

1,00

33,38

35

3,18

0,05

35

25

40

3,06

0,05

40x25

-

1470,55

4,00

0,10

2,00

36,06

4

367,64

Ramal Slt-Dd

1285,16

2755,71

5,00

0,15

7,50

44,15

45

4,81

0,57

51

30

55

4,64

0,64

55x30

-

6

367,64

3123,35

5,50

0,16

1,00

44,82

45

5,46

0,10

53

30

55

5,26

0,11

55x30

-

3490,99

6,00

0,16

1,00

45,36

35

45

4,25

6,10

0,16

54

25

30

40

55

4,08

5,88

0,18

55x30

-

7

367,64

16

4044,01

7535,00

6,00

0,35

5,00

66,65

65

6,31

0,41

70

50

70

5,98

0,42

70x50

-

0,00

7535,00

6,00

0,35

12,50

66,65

65

6,31

1,02

70

50

65

6,44

1,28

65x50

-

2,63

0,14

40x25

Vertical

15,00

0,12

41

2,88
Pressió estàtica necessària equip CL-01
Conductes I+R
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72,40 Pa

Comportes

3,50 Pa

Difusors

12,20 Pa

Girs

36,20 Pa

Aportació aire

10,00 Pa

TOTAL

134,29 Pa

-

ZONA NORD PLANTA BAIXA. CLIMATITZADOR CL-02
IMPULSIO
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

Sc (m2)

L (m)

SECCIO CIRCULAR
Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

SECCIO RECTANGULAR
Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

Ramal Pr
1

250,10

250,10

2,50

0,03

1,50

18,81

15

3,93

0,31

19

15

20

2,32

0,09

20x15

-

2

250,10

500,19

4,00

0,03

2,50

21,03

20

4,42

0,46

23

15

20

4,63

0,61

20x15

-

1

457,94

457,94

3,00

0,04

23,24

20

4,05

21

20

25

2,54

0,08

20x25

-

4,00

0,77

0,70

Ramal Dp
1,50
1,50

0,23
0,23

0,08

Ramal Se-MF-F-P
1

262,03

262,03

2,50

0,03

1,50

19,25

20

2,32

0,07

10

30

20

1,21

0,02

20x30

-

2

262,03

524,05

3,00

0,05

1,00

24,86

25

2,97

0,06

16

30

20

2,43

0,04

20x30

-

3

262,03

786,08

3,50

0,06

1,00

28,18

30

3,09

0,05

21

30

20

3,64

0,10

20x30

-

0,07

1,00

30,44

30

4,12

0,09

24

30

20

4,85

0,17

20x30

-

5

483,51

1531,62

4,50

0,09

2,00

34,70

35

4,42

0,18

32

30

40

3,55

0,12

40x30

-

6

4

483,51

2015,13

5,00

0,11

6,00

37,75

35

5,82

0,92

37

30

40

4,66

0,61

40x30

-

Ramal Pr

500,19

2515,32

5,00

0,14

0,50

42,18

45

4,39

0,03

40

35

50

3,99

0,03

50x35

-

8

262,03

483,51

1048,11

2998,83

4,00

5,00

0,17

1,00

46,06

45

5,24

0,09

48

35

50

4,76

0,08

50x35

-

9

483,51

3482,35

5,50

0,18

1,00

47,32

50

4,93

0,07

50

35

50

5,53

0,11

50x35

-

10

227,38

3709,72

5,50

0,19

1,00

48,84

50

5,25

0,08

54

35

50

5,89

0,13

50x35

-

11

227,38

3937,10

5,50

0,20

1,00

50,32

50

5,57

0,09

50

40

60

4,56

0,06

60x40

-

12

227,38

4164,48

5,50

0,21

0,50

51,75

55

4,87

0,03

53

40

60

4,82

0,04

60x40

-

13

447,58

4612,06

5,50

0,23

2,50

54,46

55

5,39

0,19

58

40

60

5,34

0,22

60x40

-

Ramal Dp

457,94

5070,00

6,00

0,23

15,00

54,67

55

5,93

1,34

59

40

60

5,87

1,57

60x40

-

Vertical

0,00

5070,00

6,50

0,22

20,00

52,52

55

5,93

1,79

62

35

65

6,19

2,49

65x35

-

Secció

CONDUCTE
OVAL EQ. amb
aillam. int 25

55,00

5,09

5,78

RETORN
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

vc (m/s)

Sc (m2)

L (m)

SECCIO CIRCULAR
Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

SECCIO RECTANGULAR
Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Ramal Pr
1

250,10

250,10

2,50

0,03

1,50

18,81

15

3,93

0,31

19

15

20

2,32

0,09

20x15

-

2

250,10

500,19

4,00

0,03

2,50

21,03

20

4,42

0,46

23

15

20

4,63

0,61

20x15

-

1

457,94

457,94

3,00

0,04

23,24

20

4,05

21

20

25

2,54

0,08

25x20

-

4,00

0,77

0,70

Ramal Dp
1,50
1,50

0,23
0,23

0,08

Ramal Se-MF-F-P
1

576,75

576,75

2,50

0,06

1,50

28,56

25

3,26

0,11

21

30

40

1,34

0,01

40x30

-

2

576,75

1153,49

3,00

0,11

1,00

36,88

40

2,55

0,02

36

30

40

2,67

0,03

40x30

-

3

576,75

1730,24

3,50

0,14

3,00

41,81

40

3,82

0,17

46

30

40

4,01

0,22

40x30

-

Ramal Pr

500,19

2230,43

4,00

0,15

0,50

44,41

45

3,90

0,02

44

35

50

3,54

0,02

50x35

-

5

483,51

2713,94

4,50

0,17

1,00

46,18

45

4,74

0,07

48

35

50

4,31

0,07

50x35

-

6

483,51

3197,46

5,00

0,18

1,00

47,56

50

4,52

0,06

51

35

50

5,08

0,10

50x35

-

7

483,51

3680,97

5,00

0,20

1,00

51,03

50

5,21

0,08

51

40

50

5,11

0,09

50x40

-

8

483,51

4164,48

5,50

0,21

4,00

51,75

50

5,89

0,40

53

40

50

5,78

0,45

50x40

-

9

447,58

4612,06

5,50

0,23

3,00

54,46

55

5,39

0,22

52

45

50

5,69

0,30

50x45

-

10

457,94

5070,00

6,00

0,23

15,00

54,67

55

5,93

1,34

59

40

60

5,87

1,57

60x40

-

Vertical

0,00

5070,00

6,50

0,22

20,00

52,52

55

5,93

1,79

62

35

65

6,19

2,49

65x35

-

51,00

4,30

5,35
Pressió estàtica necessària equip CL-02
Conductes I+R

3,50 Pa

Difusors

17,40 Pa

Girs
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133,57 Pa

Comportes

66,79 Pa

Aportació aire

10,00 Pa

TOTAL

231,26 Pa

Càlcul Instal.lació de
Clima. Conductes Aire.
Ventilació

Projecte:
Data:

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

CONDUCTES D'AIRE. FUMS CUINES
CUINA PB
Velocitat aire

0,20

m/s

Longitud

adossada
0,90

m

Cabal

324,0

m3/h

Alçada

0,50

m

Velocitat conducte

5,00

m/s

SR

0,45

m2

Diámetre tub

151,39

mm

Tipus campana

CUINES P1 I P2
Velocitat aire

0,20

m/s

Longitud

0,90

illa
m

Cabal

648,0

m3/h

Alçada

0,50

m

Velocitat conducte

7,50

m/s

SR

0,90

m2

Diámetre tub

174,81

mm

Tipus campana

CONDUCTES D'AIRE. VENTILACIÓ
CABALS
Centre atenció diürna

IDA-2

45,0 m3/h·pers

Unitats de convivència

IDA-2

45,0 m3/h·pers

Locals no ocupats perm.

IDA-2

3,0 m3/h·m2
S

Locals de servei

90,0 m3/h·ut
7,20 m3/h·m2

Qv

Qvc

S

Qv

Qvc

m2

m3/h

m3/h

m2

m3/h

m3/h

BANY GERIATRIC PT

6,70

90,00

90,0

MAGATZEM PB

13,98

41,77

45,0

BANY GERIATRIC PB

6,85

90,00

90,0

REBOST

3,39

10,13

15,0

BANY ADAPTAT PB

4,33

90,00

90,0

NETEJA PB

5,80

17,33

20,0

VESTIDOR PB

5,39

90,00

MAGATZEM CC

4,97

14,85

15,0

BANY PERSONAL PB

3,63

90,00

90,0

REBOST CC

6,59

19,69

20,0

BUGADERIA

15,83

113,98

115,0

NETEJA CC

2,13

6,36

10,0

v c (m/s)

Sc (m2)

L (m)

3,50

0,01

1,50

90,0

RAMALS ELEMENTS DIFUSIÓ
EXTRACCIÓ
Zona

Qt

Codi

BANY GERIATRIC PT

m3/h

BE-01

90,00

SECCIO CIRCULAR

SECCIO RECTANGULAR

Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

9,54

10

3,18

0,28

7

10

10

2,50

0,17

Secció
10x10

BANY GERIATRIC PB

BE-01

90,00

3,50

0,01

1,50

9,54

10

3,18

0,28

7

10

10

2,50

0,17

10x10

BANY ADAPTAT PB

BE-01

90,00

3,50

0,01

1,50

9,54

10

3,18

0,28

7

10

10

2,50

0,17

10x10

VESTIDOR PB

BE-01

90,00

3,50

0,01

1,50

9,54

10

3,18

0,28

7

10

10

2,50

0,17

10x10

BANY PERSONAL PB

BE-01

90,00

3,50

0,01

1,50

9,54

10

3,18

0,28

7

10

10

2,50

0,17

10x10

BUGADERIA

BE-02

115,00

3,50

0,01

1,50

10,78

12,5

2,60

0,14

9

10

10

3,19

0,28

10x10

MAGATZEM PB

BE-03

45,00

3,50

0,00

1,50

6,74

10

1,59

0,07

4

10

10

1,25

0,04

10x10

REBOST

BE-03

15,00

3,50

0,00

1,50

3,89

10

0,53

0,01

1

10

10

0,42

0,00

10x10

NETEJA PB

BE-03

20,00

3,50

0,00

1,50

4,50

10

0,71

0,01

2

10

10

0,56

0,01

10x10

0,42

0,00

10x10

MAGATZEM CC

BE-03

15,00

3,50

0,00

1,50

3,89

10

0,53

0,01

1

10

10

REBOST CC

BE-03

20,00

3,50

0,00

1,50

4,50

10

0,71

0,01

2

10

10

0,56

0,01

10x10

NETEJA CC

BE-03

10,00

3,50

0,00

1,50

3,18

10

0,35

0,00

1

10

10

0,28

0,00

10x10

Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

v c (m/s)

Sc (m2)

L (m)

Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

1

90,00

90,00

3,00

0,01

6,00

10,30

10

3,18

1,10

8

10

10

2,50

0,68

10x10

2

90,00

180,00

5,00

0,01

4,00

11,28

12,5

4,07

0,90

10

10

10

5,00

1,81

10x10

CONDUCTES EXTRACCIÓ
BANYS GERIATRICS P1 I P2
SECCIO CIRCULAR

SECCIO RECTANGULAR

2,00

Secció

2,49

VENTILADOR EXTRACCIÓ VE-1
Cabal
Pèrdua pressió

180,00 m3/h

Boques extracció

139,32 Pa

Cabal

Model / Marca TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P
Dimensions (LxAxH)

MF, 230V

39 W

Pèrdua pressió

Nivell sonor

radiat

33 dBA

Nivell sonor

aspiracio,descarrega

- dBA

Distribució aire

GPD-100 / Koolair

Dimensions

Potència elèctrica

Pressió estàtica necessària equip

90,00 m3/h

Model / Marca

484x274x221 mm

BE-01

Ø140 mm
45 Pa

29,86 Pa

Comportes

3,50 Pa

Difusors

45,00 Pa

Boca expulsió

<25 dBA

3,50 Pa

Girs
TOTAL

8,96 Pa
139,32 Pa

ZONA 1 PB: BUGADERIA-ZONA PERSONAL-BANYS
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

v c (m/s)

Sc (m2)

L (m)

1

115,00

115,00

3,00

0,0106

2

90,00

205,00

3,50

0,0163

SECCIO CIRCULAR

SECCIO RECTANGULAR

Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

7,50

11,64

12,5

2,60

0,69

7

15

15

1,42

0,16

15x15

1,50

14,39

15

3,22

0,17

11

15

15

2,53

0,10

15x15

Secció

3

180,00

385,00

4,00

0,0267

4,00

18,45

20

3,40

0,35

18

15

20

3,56

0,46

20x15

4

180,00

565,00

5,00

0,0314

4,50

19,99

20

5,00

0,84

21

15

20

5,23

1,12

20x15

Vertical

565,00

565,00

6,00

0,0262

10,00

18,25

20

5,00

1,86

17

15

20

5,23

2,48

20x15

3,90

4,33

VENTILADOR EXTRACCIÓ VE-2
Cabal
Pèrdua pressió

565,00 m3/h

Boques extracció

156,02 Pa

Cabal

Model / Marca TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P
Dimensions (LxAxH)

568x327x264 mm

Model / Marca

BE-02
115,00 m3/h
GPD-125 / Koolair

Dimensions

Ø165 mm

Potència elèctrica

MF, 230V

99 W

Pèrdua pressió

39 Pa

Nivell sonor

radiat

34 dBA

Nivell sonor

20 dBA

aspiracio,descarrega

- dBA
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Pressió estàtica necessària equip
Distribució aire

51,94 Pa

Comportes

3,50 Pa

Difusors

39,00 Pa

Boca expulsió
Girs
TOTAL

3,50 Pa
15,58 Pa
156,02 Pa

ZONA 2 PB: NETEJA-MAGATZEMS-BANYS GERIATRICS
Tram

Qp (m3/h)

Qt (m3/h)

v c (m/s)

Sc (m2)

L (m)

1

15,00

15,00

3,00

0,0014

2

15,00

30,00

4,00

0,0021

SECCIO CIRCULAR

SECCIO RECTANGULAR

Dc (cm)

D (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

Bc (cm)

H (cm)

B (cm)

v (m/s)

Dp (mmca)

2,50

4,21

10

0,53

0,01

1

10

10

0,42

0,01

10x10

1,00

5,15

10

1,06

0,02

2

10

10

0,83

0,01

10x10

Secció

1

30,00

30,00

3,00

0,0028

2,00

5,95

10

1,06

0,04

3

10

10

0,83

0,03

10x10

2

20,00

50,00

3,50

0,0040

1,50

7,11

10

1,77

0,08

4

10

10

1,39

0,05

10x10

3

90,00

140,00

4,00

0,0097

1,50

11,13

15

2,20

0,08

10

10

10

3,89

0,41

10x10

4

90,00

230,00

4,50

0,0142

1,00

13,45

15

3,62

0,14

9

15

15

2,84

0,09

15x15

5

45,00

275,00

5,00

0,0153

4,00

13,95

15

4,32

0,80

10

15

15

3,40

0,50

15x15

6

30,00

305,00

5,00

0,0169

3,00

14,69

20

2,70

0,16

11

15

15

3,77

0,46

15x15

Vertical

305,00

305,00

5,00

0,0169

10,00

14,69

15

4,79

2,47

11

15

20

2,82

0,72

20x15

3,79

2,25

VENTILADOR EXTRACCIÓ VE-3
Cabal
Pèrdua pressió

305,00 m3/h

Boques extracció

105,57 Pa

Cabal

Model / Marca TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P
Dimensions (LxAxH)

484x274x221 mm

Model / Marca

BE-03
45,00 m3/h
GPD-80 / Koolair

Dimensions

Ø120 mm

Potència elèctrica

MF, 230V

39 W

Pèrdua pressió

18 Pa

Nivell sonor

radiat

33 dBA

Nivell sonor

15 dBA

aspiracio,descarrega

- dBA
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Pressió estàtica necessària equip
Distribució aire

45,44 Pa

Comportes

3,50 Pa

Difusors

18,00 Pa

Boca expulsió
Girs
TOTAL

3,50 Pa
13,63 Pa
105,57 Pa

Dimensionat Clima.
Circuits hidràulics
CALOR

Projecte:
Data:

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

Característiques de la instal.lació
CANONADES

Temperatures circuit
CL, FC
Tª impulsió
55 ºC
Tª retorn
45 ºC
Salt tèrmic
10 ºC

Material:
PP
F=
0,00054
Acer Col·lectors
NIRON FG Connexió equips
NIRON Distribució general
D P màxima:
80 mmca/m
Velocitat màxima:
0,25 m/s
1,2 m/s
2 m/s

VOLUM TOTAL INSTAL·LACIO
Circuit T
Circuit 01
Circuit 02
Circuit 03
Circuit 04
Circuits terra TR

TR
35 ºC
27 ºC
8 ºC

DADES EQUIP PRODUCCIÓ
91,33
80%
46,86
67,30
30,23
47,37

Pc =
CS
CHC-01
CHC-02
CHC-03
CHC-04

COL
CS
CP

kW

litres
litres
litres
litres
litres
litres

2817,29 litres

TOTAL

kW
kW
kW
kW

76,09
192,15
302,37
70,76
153,83
2022,10

Longitud total tub circuits TR:
Diàmetre interior tub circuits TR:
16x1,5mm

15234,40 m
13 mm

Dimensionat CANONADES
Circuit secundari total IMPULSIO/RETORN
Circuit

Planta

Tram

CPC
Col.lector

TOT
TOT

-

Wc
kcal/h
78542,08
78542,08

Qi
l/s
2,182
2,182

Qi.ac.
l/s
2,182
2,182

v
m/s
1,20
0,25

Øcalc
mm
48,11
105,41

ØN
mm
50
125

Vr
m/s
1,11
0,18

-W

Model
Marca
Pot. Elec (W)
Dimensions (mm)
P= A= H= -

j
mca/m
0,0275
0,0004

Lg
m
10,00
1,50

Leq
m
12,00
1,80

J=Leq x j
mca
0,3296
0,0006

----

Volum canonades (l)

PP63
PP160
0,00
0,66
3,50
0,00
4,16
7,85

P=
Qt=

CSC

e aillam.
mm
40
45

Denominació
canonada

H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Pressió bomba:
Cabal:

mm
mm
mm

V tub
l
19,635
18,41

76,09

Ø total
mm
143,00
250,00

m
mca
mca
mca
mca
m3/h
l

ELEMENTS TIPUS
CLIMATITZADORS
CL-01 PB zona sud AHU TEW 130
CL-02 PB zona nord AHU TEW 85
CL-03 PT zones comuns AHU TEW 159
CL-04 Aire primari hab. AHU TEW 21

kW
27,42
19,44
30,24
7,29

litres
6,55
4,28
8,26
1,16

2,29

1,38

Wc
kW
2,29
27,42
19,44
30,24
7,29

Wc
kcal/h
1969,40
23581,20
16718,40
26006,40
6269,40

Qi
l/s
0,055
0,66
0,46
0,72
0,17
0,23
0,12
0,30
0,16
0,30
0,18
0,23
0,22
0,27
0,26
0,21

Qi.ac.
l/s
0,055
0,66
0,46
0,72
0,17
0,23
0,12
0,30
0,16
0,30
0,18
0,23
0,22
0,27
0,26
0,21

v
m/s
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Øcalc
mm
8,35
28,88
24,32
30,33
14,89
17,08
12,15
19,64
14,35
19,68
14,96
17,10
16,60
18,44
18,03
16,36

Øint
mm
12
32
25
32
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Vr
m/s
0,48
0,81
0,95
0,90
0,55
0,73
0,37
0,96
0,51
0,97
0,56
0,73
0,69
0,85
0,81
0,67

j
mca/m
0,0381
0,0279
0,0493
0,0331
0,0256
0,0413
0,0125
0,0674
0,0225
0,0678
0,0260
0,0415
0,0374
0,0540
0,0500
0,0356

Lg
m
2,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Leq
m
2,40
7,20
7,20
7,20
7,20
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60

J=Lte x j
mca
0,0915
0,2006
0,3549
0,2381
0,1841
0,1487
0,0451
0,2427
0,0809
0,2441
0,0937
0,1494
0,1347
0,1945
0,1800
0,1280

V tub
l
0,23
4,83
2,95
4,83
1,88
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

Denominació
canonada

Wc
kcal/h
23581,20
16718,40

Qi
l/s
0,66
0,46

Qi.ac.
l/s
0,66
1,12

V
m/s
1,20
1,20

Øcalc
mm
26,36
34,46

Øint
mm
32
40

Vr
m/s
0,81
0,89

j
mca/m
0,0279
0,0247

Lg
m
14,00
57,00

Leq
m
16,80
68,40

J=Lte x j
mca
0,4681
1,6866

V tub
l
11,26
71,63

Denominació
canonada

COL·LECTORS TERRA RADIANT
CTR-PB1
5,37 kW
CTR-PB2
2,72 kW
CTR-PB3
7,10 kW
CTR-PB4
3,79 kW
CTR-PB5
7,13 kW

FAN-COILS
FC TIPUS HAB

FOH-EC 035

CTR-PB6
Total CALC
CS

CTR-PT1
CTR-PT2
CTR-PT3
CTR-PT4
CTR-PT5

4,12 kW
30,23 kW

Total CALC
CS

4,61
4,35
5,37
5,13
4,22

kW
kW
kW
kW
kW

0,00 kW
60%

70%

CONNEXIONS TIPUS
Denominació
FC TIPUS HAB
CL-01 PB zona sud
CL-02 PB zona nord
CL-03 PT zones comuns
CL-04 Aire primari hab.
CTR-PB1
CTR-PB2
CTR-PB3
CTR-PB4
CTR-PB5
CTR-PB6
CTR-PT1
CTR-PT2
CTR-PT3
CTR-PT4
CTR-PT5

Planta
P1, P2
PC
PC
PC
PC
PB
PB
PB
PB
PB
PB
P1, P2
P1, P2
P1, P2
P1, P2
P1, P2

PP20
PP40
PP32
PP40
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32

e aillam.
mm
25
40
35
40
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Ø total
mm
70,00
120,00
102,00
120,00
102,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00

e aillam.
mm
40
40

Ø total
mm
120,00
130,00

CIRCUIT 01. CLIMATITZADORS PLANTA BAIXA
Denominació

Planta

Tram

C/CH-01

PC
PC

CL-01
CL-02

Model AM 40/18-B (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec (W)
410 W
Dimensions (mm)
P=
370 mm
A=
270 mm
H=
250 mm

H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Valvuleria
Pressió bomba:
Cabal:
Pot.electrica consum

C/B06

Volum canonades (l)

P=
Qt=
P=

CS1

PP40
PP50
0,00
4,31
3,50
5,00
12,81
4,03
281,33

m
mca
mca
mca
mca
m3/h
w

192,15 l

CIRCUIT 02. CLIMATITZADORS I FANCOILS PLANTES 1 I 2
Denominació

C/CH-02_ramal PT

C/CH-02

Planta

Tram

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
C
B

FC1
FC2
FC3
FC13
FC4
FC12
FC5
FC11
FC6
FC10
FC7
FC8
FC9
CL-03
CL-04
Ramal P2
Ramal P1

Wc
kcal/h
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
1969,40
26006,40
6269,40
25602,20
25602,20
97,07

Qi
l/s
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,72
0,17
0,71
0,71

Qi.ac.
l/s
0,05
0,11
0,16
0,22
0,27
0,33
0,38
0,44
0,49
0,55
0,60
0,66
0,71
0,72
0,90
1,61
2,32

V
m/s
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Model SIP 40/145,1-1,5 KSV (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec (W)
1500 W
Dimensions (mm)
P=
345 mm
A=
250 mm
H=
495 mm

Øcalc
mm
7,62
10,77
13,20
15,24
17,04
18,66
20,16
21,55
22,86
24,09
25,27
26,39
27,47
27,69
30,84
41,30
49,60

Øint
mm
12
15
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
40
50

Vr
m/s
0,48
0,62
0,52
0,70
0,87
1,04
0,78
0,89
1,00
1,11
1,23
0,82
0,88
0,90
1,11
1,28
1,18

j
mca/m
0,0381
0,0445
0,0230
0,0381
0,0563
0,0775
0,0352
0,0444
0,0546
0,0657
0,0776
0,0280
0,0322
0,0331
0,0483
0,0465
0,0306

C/B07

Volum canonades (l)
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Lg
m
5,00
5,00
0,00
2,00
0,00
5,00
0,00
2,00
0,00
5,00
0,00
1,50
4,50
28,00
11,50
3,50
28,50

Leq
m
6,00
6,00
0,00
2,40
0,00
6,00
0,00
2,40
0,00
6,00
0,00
1,80
5,40
33,60
13,80
4,20
34,20

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Valvuleria
Pressió bomba:
Cabal:
Pot.electrica consum
CS2

J=Lte x j
mca
0,2289
0,2667
0,0000
0,0915
0,0000
0,4651
0,0000
0,1066
0,0000
0,3940
0,0000
0,0503
0,1737
1,1110
0,6659
0,1951
1,0451

V tub
l
0,57
0,88
0,00
0,63
0,00
1,57
0,00
0,98
0,00
2,45
0,00
1,21
3,62
22,52
9,25
4,40
55,96
H=
ΔP=

P=
Qt=
P=

e aillam.
mm
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
40
40
30
30

Denominació
canonada
PP20
PP25
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP40
PP40
PP40
PP40
PP50
PP63
0,00
9,59
3,50
5,00
18,09
8,35
822,95
302,37

m
mca
mca
mca
mca
m3/h
w
l

Ø total
mm
70,00
75,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
100,00
100,00
120,00
120,00
110,00
123,00

CIRCUIT 03. COL·LECTORS TR PLANTA BAIXA
Denominació

C/CH-03_ramal

C/CH-03

Planta

Tram

B
B
B
B
B
B
B

C6-TR
C5-TR
C4-TR
C3-TR
C2-TR
C1-TR
CH3_ramal

Wc
kcal/h
3545,92
6130,32
3260,32
6109,04
2336,88
4617,76
9676,24
30,23

Qi
l/s
0,12
0,21
0,11
0,21
0,08
0,16
0,34

Qi.ac.
l/s
0,12
0,34
0,11
0,33
0,41
0,57
0,90

V
m/s
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Øcalc
mm
11,43
18,88
10,96
18,58
20,77
24,52
30,95

Øint
mm
20
25
20
20
25
25
32

Model SAP 25/125,1-0,65 KSC (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec (W)
650 W
Dimensions (mm)
P=
415 mm
A=
235 mm
H=
318 mm

Vr
m/s
0,39
0,68
0,36
1,04
0,83
1,15
1,12

j
mca/m
0,0139
0,0280
0,0120
0,0763
0,0390
0,0699
0,0488

Lg
m
8,00
7,50
4,50
27,00
1,00
2,20
15,00

Leq
m
9,60
9,00
5,40
32,40
1,20
2,64
18,00

J=Lte x j
mca
0,1338
0,2518
0,0650
2,4728
0,0469
0,1845
0,8792

H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Valvuleria i circuits TR
Pressió bomba:
Cabal:
Pot.electrica consum

C/B08

Volum canonades (l)

V tub
l
2,51
3,68
1,41
8,48
0,49
1,08
12,06

P=
Qt=
P=

CS3

Denominació
canonada
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP40
0,00
8,07
3,50
5,00
16,57
3,25
293,46

e aillam.
mm
25
25
25
25
25
25
30

Ø total
mm
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
100,00

m
mca
mca
mca
mca
m3/h
w

70,76 l

CIRCUIT 04. COL·LECTORS TR PLANTES 1 I 2
Denominació

C/CH-04_ramal

C/CH-04

Planta

Tram

2
2
2
2
2
2
B

C4-TR
C5-TR
C2-TR
C1-TR
C3-TR
CH4_ramal
P1

Wc
kcal/h
4414,08
3633,12
3740,16
3968,64
4615,20
8047,20
20371,20
47,37

Qi
l/s
0,15
0,13
0,13
0,14
0,16
0,28
0,71

Qi.ac.
l/s
0,15
0,28
0,13
0,27
0,43
0,71
1,41

V
m/s
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Øcalc
mm
12,75
17,22
11,74
16,85
21,31
27,40
38,74

Model SAP 25/125,1-0,65 KSV (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec (W)
650 W
Dimensions (mm)
415 mm
P=
A=
235 mm
H=
318 mm

Øint
mm
20
20
20
20
25
32
40

Vr
m/s
0,49
0,89
0,41
0,85
0,87
0,88
1,13

j
mca/m
0,0204
0,0585
0,0153
0,0542
0,0427
0,0319
0,0371

C/B09

Volum canonades (l)

Lg
m
5,50
4,00
6,50
17,80
5,00
5,00
26,50

Leq
m
6,60
4,80
7,80
21,36
6,00
6,00
31,80

J=Lte x j
mca
0,1349
0,2807
0,1193
1,1587
0,2563
0,1912
1,1811

V tub
l
1,73
1,26
2,04
5,59
2,45
4,02
33,30
H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Valvuleria
Pressió bomba:
Cabal:
Pot.electrica consum

P=
Qt=
P=

CS4

Øcalc: diàmetre interior de càlcul

Vr: velocitat real

Lg: longitud canonada

Wc: pèrdues tèrmiques de càlcul

ØN: diàmetre interior real projecte

j: pèrdues de càrrega linials

Leq: longitud total equivalent

Qi: cabal instal.lat

v: velocitat de càlcul

J: pèrdues de càrrega totals

V: volum aigua

Qi.ac: cabal instal.lat acumulat
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0,00
6,64
3,50
5,00
15,14
5,09
420,35

e aillam.
mm
25
25
25
25
25
30
30
m
mca
mca
mca
mca
m3/h
w

153,83 l

NOMENCLATURA:
F: coeficient rugositat material

Denominació
canonada
PP32
PP32
PP32
PP32
PP32
PP40
PP50

Ø total
mm
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
100,00
110,00

Dimensionat Clima.
Circuits hidràulics
FRED

Projecte:
Data:

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

Característiques de la instal.lació
CANONADES

DADES EQUIP PRODUCCIÓ
Pc =
107,32
CS
70%
CHC-01
63,69
CHC-02
89,62
Pot. +20%
128,78

Material:
PP
F=
0,00054
Acer Col·lectors
NIRON FG Connexió equips
NIRON Distribució general
D P màxima:
80 mmca/m
Velocitat màxima:
0,25 m/s
1,2 m/s
2 m/s
Temperatures circuit
Tª impulsió
Tª retorn
Salt tèrmic

VOLUM TOTAL CIRCUITS
Circuit Primari
Circuit 01
Circuit 02
TOTAL

kW
kW
kW
kW

459,46
283,89
517,30
1260,65

Vas expansió:
Volum circuits
Volum col·lectors
Volum DI:
Volum refredadora:
Volum inst. total:

litres
litres
litres
litres

1260,7
106,0
500,0
8,5
1875,2

litres
litres
litres
litres
litres

Dipòsit d'inèrcia extern:
NO CAL -

Planta refredadora
Model: NX/SL-CA 0512P
Marca: CLIMAVENETA
Potència:
133,00 kW
114380,00 kcal/h
DI: Volum Kit H
500 litres
Necessari
345 litres

COL
CS
CP
7 ºC
12 ºC
5 ºC

litres

Dimensionat CANONADES
Circuit primari IMPULSIO/RETORN
Circuit

Planta

Tram

CPF
Col.lector

TOT
TOT

-

Wc
kcal/h
92292,62
92292,62

Qi
l/s
5,127
5,127

Qi.ac.
l/s
5,127
5,127

v
m/s
1,20
0,25

Øcalc
mm
73,76
161,60

- W

Model
Marca
Pot. Elec (W)
Dimensions (mm)
P= A= H= -

ØN
mm
75
150

Vr
m/s
1,16
0,29

j
mca/m
0,0179
0,0007

KIT HIDRONIC PLANTA
REFREDADORA

mm
mm
mm
Volum canonades (l)

Lg
m
44,00
2,00

Leq
m
52,80
2,40

J=Leq x j
mca
0,9427
0,0016

V tub
l
194,386
35,34

PP90
PP200

H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Pressió bomba:
Cabal:

0,00
1,89
3,50
0,00
5,39
18,46

P=
Qt=

CPF

e aillam.
mm
50
55

Denominació
canonada

459,46

Ø total
mm
190,00
310,00

m
mca
mca
mca
mca
m3/h
l

ELEMENTS TIPUS
CLIMATITZADORS
CL-01 PB zona sud AHU TEW 130
CL-02 PB zona nord AHU TEW 85
CL-03 PT zones comuns AHU TEW 159
CL-04 Aire primari hab. AHU TEW 21

kW
38,08
25,61
44,31
5,53

litres
13,10
8,47
16,28
1,70

2,55

1,38

Wc
kW
2,55
38,08
25,61
44,31
5,53

Wc
kcal/h
2193,00
32748,80
22024,60
38106,60
4755,80

Qi
l/s
0,12
1,82
1,22
2,12
0,26

Qi.ac.
l/s
0,12
1,82
1,22
2,12
0,26

v
m/s
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Øcalc
mm
12,45
48,13
39,47
51,92
18,34

Øint
mm
15
50
40
50
20

Vr
m/s
0,69
0,93
0,97
1,08
0,84

j
mca/m
0,0537
0,0200
0,0288
0,0261
0,0530

Lg
m
2,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Leq
m
2,40
7,20
7,20
7,20
7,20

J=Lte x j
mca
0,1288
0,1439
0,2074
0,1876
0,3818

V tub
l
0,35
11,78
7,54
11,78
1,88

Denominació
canonada

Wc
kcal/h
22024,60
32748,80

Qi
l/s
1,22
1,82

Qi.ac.
l/s
1,22
3,04

V
m/s
1,20
1,20

Øcalc
mm
36,03
56,82

Øint
mm
40
60

Vr
m/s
0,97
1,08

j
mca/m
0,0288
0,0207

Lg
m
8,00
36,00

Leq
m
9,60
43,20

J=Lte x j
mca
0,2766
0,8934

V tub
l
10,05
101,79

Denominació
canonada

FAN-COILS
FC TIPUS HAB

FOH-EC 035

CONNEXIONS TIPUS
Denominació
FC TIPUS HAB
CL-01 PB zona sud
CL-02 PB zona nord
CL-03 PT zones comuns
CL-04 Aire primari hab.

Planta
P1, P2
PC
PC
PC
PC

PP25
PP63
PP50
PP63
PP32

e aillam.
mm
25
50
50
50
45

Ø total
mm
75,00
163,00
150,00
163,00
122,00

e aillam.
mm
50
50

Ø total
mm
150,00
175,00

CIRCUIT 01. CLIMATITZADORS PLANTA BAIXA
Denominació

Planta

Tram

F/CH-01

PC
PC

CL-02
CL-01

Model AM 40/18-B (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec (W)
510 W
Dimensions (mm)
P=
370 mm
A=
270 mm
H=
250 mm

H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Valvuleria
Pressió bomba:
Cabal:
Pot.electrica consum

F/B01

Volum canonades (l)

P=
Qt=
P=

CS1

PP50
PP75
0,00
2,34
3,50
5,00
10,84
10,95
647,17

m
mca
mca
mca
mca
m3/h
w

283,89 l

CIRCUIT 02. CLIMATITZADORS I FANCOILS PLANTES 1 I 2
Denominació

Planta

Tram

F/CH-02

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
C

FC1
FC2
FC3
FC13
FC4
FC12
FC5
FC11
FC6
FC10
FC7
FC8
FC9
Ramal P2
CL-04
CL-03

Wc
kcal/h
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
2193,00
28509,00
4755,80
38106,60
44,31

Qi
l/s
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
1,58
0,26
2,12

Qi.ac.
l/s
0,12
0,24
0,37
0,49
0,61
0,73
0,85
0,97
1,10
1,22
1,34
1,46
1,58
3,17
3,43
5,55

V
m/s
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50

Øcalc
mm
11,37
16,08
19,69
22,74
25,42
27,85
30,08
32,16
34,11
35,95
37,71
39,39
40,99
51,85
53,97
68,63

Model SIM 80/190,1-2,2 KSV (2 UTS)
Marca SEDICAL
Pot. Elec (W)
2200 W
Dimensions (mm)
P=
405 mm
A=
360 mm
H=
560 mm

Øint
mm
15
20
25
25
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
60
75

Vr
m/s
0,69
0,78
0,74
0,99
0,76
0,91
1,06
1,21
0,87
0,97
1,07
1,16
1,26
1,61
1,21
1,26

j
mca/m
0,0537
0,0460
0,0324
0,0536
0,0245
0,0338
0,0442
0,0558
0,0238
0,0286
0,0338
0,0393
0,0453
0,0527
0,0255
0,0205

F/B02

Volum canonades (l)

Lg
m
5,00
5,00
0,00
2,00
0,00
5,00
0,00
2,00
0,00
5,00
0,00
1,50
4,50
3,50
11,50
28,00

Leq
m
6,00
6,00
0,00
2,40
0,00
6,00
0,00
2,40
0,00
6,00
0,00
1,80
5,40
4,20
13,80
33,60

J=Lte x j
mca
0,3220
0,2761
0,0000
0,1287
0,0000
0,2025
0,0000
0,1340
0,0000
0,1716
0,0000
0,0708
0,2444
0,2215
0,3522
0,6889

V tub
l
0,88
1,57
0,00
0,98
0,00
4,02
0,00
1,61
0,00
6,28
0,00
1,88
5,65
6,87
32,52
123,70
H=
ΔP=

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Accessoris
Valvuleria
Pressió bomba:
Cabal:
Pot.electrica consum

P=
Qt=
P=

CS2

F: coeficient rugositat material

Øcalc: diàmetre interior de càlcul

Vr: velocitat real

Lg: longitud canonada

Wc: pèrdues tèrmiques de càlcul

ØN: diàmetre interior real projecte

j: pèrdues de càrrega linials

Leq: longitud total equivalent

Qi: cabal instal.lat

v: velocitat de càlcul

J: pèrdues de càrrega totals

V: volum aigua

Qi.ac: cabal instal.lat acumulat
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PP25
PP32
PP32
PP32
PP40
PP40
PP40
PP40
PP50
PP50
PP50
PP50
PP50
PP63
PP75
PP90
0,00
5,63
3,50
5,00
14,13
19,98
1537,86
517,30

NOMENCLATURA:

e aillam.
mm
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
50

Denominació
canonada

m
mca
mca
mca
mca
m3/h
w
l

Ø total
mm
75,00
82,00
82,00
82,00
100,00
100,00
100,00
100,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
123,00
175,00
190,00

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

292/2/2018 SR CALEF (Ref.:RESIDENCIA BEGUES)

Cliente
Proyectista

CENTRO SERVICIO

Revisión
Fecha:

03/07/2018

Fecha Revisión
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DATOS HIDRÁULICOS GENERALES
Resumen datos iniciales de Calefacción
Temperatura
Salto
de impilsión
térmico (ºC)
(ºC)
35ºC

8ºC

Potencia
por m2
(W)
80

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO PL 0

Espacio
Ba
Ba
Dtr1
Ve
Ve
Dtr3
Dtr4
Vp
Bp
Dp
F-P
Dtr 2,1
Dtr 2,2
Bg1
Bg2
Se
M-F
Pr
Va
Dd
Slt
S-E
Mj

Superficie
(m2)
4,33
4,16
10,13
5,39
5,39
21,91
6,49
3,44
3,63
15,83
15,83
27,59
12,55
6,85
6,85
28,81
64,25
19,61
34,77
17,35
17,81
103,24
91,38

Potencia Potencia
espacio por m2
(w)
(w)
140
140
1480
230
230
780
90
180
170
850
670
1924
886
110
110
1550
2960
890
3550
430
1670
5692
5038

32
34
146
43
43
36
14
52
47
54
42
70
71
16
16
54
46
45
102
25
94
55
55
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DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS PL 0

Espacio

Ba
Ba
Dtr1
Ve
Ve
Dtr3
Dtr4
Vp
Bp
Dp
F-P
Dtr 2,1
Dtr 2,2
Bg1
Bg2
Se
M-F
Pr
Va
Dd
Slt
S-E
Mj

Potencia Potencia
Superficie
Colector
Nº
espacio por m2
2
(m )
asignado circuitos
(w)
(w)
4,33
4,16
10,13
5,39
5,39
21,91
6,49
3,44
3,63
15,83
15,83
27,59
12,55
6,85
6,85
28,81
64,25
19,61
34,77
17,35
17,81
103,24
91,38

140
140
1480
230
230
780
90
180
170
850
670
1924
886
110
110
1550
2960
890
3550
430
1670
5692
5038

32
34
146
43
43
36
14
52
47
54
42
70
71
16
16
54
46
45
102
25
94
55
55

C1
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C5
C6

1
1
1
1
1
2
LP
LP
1
2
2
LP
LP
1
1
1
9
2
3
2
2
11
7

Paso
del
tubo
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

79,0
77,3
65,0
78,8
78,8
94,9

36,6
37,3
136,1
48,2
48,2
48,4

Perdida
de
carga
por
circuito
(daPa)
65,6
66,6
745,5
113,3
113,3
137,7

70,7
79,2
79,2

47,5
60,9
48,0

98,6
181,8
113,0

83,2
83,2
74,2
109,1
98,1
95,8
101,8
117,7
107,4
105,4

19,1
19,1
57,2
72,0
63,8
140,2
36,2
158,2
84,9
83,3

18,9
18,9
150,6
350,5
246,9
1165,7
82,5
1822,5
478,7
452,7

Long.
Tubo por
circuito
(m)

Caudal
por
circuito
(l/h)

LISTA DE COLECTORES PL 0

Colector
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Nº
Caudal
circuitos (l/h)
10
4
12
7
11
7

571,8
135,1
833,2
809,3
933,5
583,1

Perdida
de carga
(daPa)
857,3
158,4
403,1
2095,9
550,5
520,6
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CARACTERISTICAS DEL ESPACIO PL TIPO

Espacio
C-R-B
Mj
S-E
Dtr 1,1
Bg
Slt 1
Dtr 1,2
H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl
H1 Bn
H2 Bn
H3 Bn
H4 Bn

Superficie
(m2)

Potencia Potencia
espacio por m2
(w)
(w)

24,09
33,98
39,64
31,69
6,70
7,95
39,64
13,66
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,18
15,44
14,41
14,40
17,19
17,11
3,68
3,51
3,51
3,51

1610
1403
1637
1671
210
419
2090
835
838
838
838
838
838
838
836
807
796
796
886
887
225
222
222
222

67
41
41
53
31
53
53
61
63
63
63
63
63
63
63
52
55
55
52
52
61
63
63
63

H5 Bn

3,51

222

63

H6 Bn

3,51

222

63

H7 Bn

3,51

222

63

H8 Bn
H9 Bn
H10 Bn
H11 Bn
H12 Bn
H13 Bn
Slt 2

3,54
3,51
3,51
3,52
3,56
3,52
4,57

224
183
194
194
184
183
240

63
52
55
55
52
52
53
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DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS PL TIPO

Espacio

C-R-B
Mj
S-E
Dtr 1,1
Bg
Slt 1
Dtr 1,2
H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl
H1 Bn
H2 Bn
H3 Bn
H4 Bn
H5 Bn
H6 Bn
H7 Bn
H8 Bn
H9 Bn
H10 Bn
H11 Bn
H12 Bn
H13 Bn
Slt 2

Potencia Potencia
Superficie
Colector
Nº
espacio por m2
2
(m )
asignado circuitos
(w)
(w)
24,09
33,98
39,64
31,69
6,70
7,95
39,64
13,66
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,18
15,44
14,41
14,40
17,19
17,11
3,68
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,54
3,51
3,51
3,52
3,56
3,52
4,57

1610
1403
1637
1671
210
419
2090
835
838
838
838
838
838
838
836
807
796
796
886
887
225
222
222
222
222
222
222
224
183
194
194
184
183
240

67
41
41
53
31
53
53
61
63
63
63
63
63
63
63
52
55
55
52
52
61
63
63
63
63
63
63
63
52
55
55
52
52
53

C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C5
C4
C4
C3
C3
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C5
C4
C4
C3
C3

3
4
4
2
1
1
LP
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LP

Paso
del
tubo
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

107,1
89,2
74,7
43,9
97,1
67,0

102,6
52,8
44,2
33,2
43,6
50,6

Perdida
de
carga
por
circuito
(daPa)
698,6
153,9
90,4
29,9
114,4
106,3

103,5
101,3
80,0
80,0
89,5
89,5
89,5
89,3
100,6
95,5
95,4
99,9
99,5
72,0
70,3
63,0
49,0
58,5
58,5
58,5
58,8
58,5
58,5
58,6
49,5
63,1

90,7
92,1
72,7
72,7
81,3
81,3
81,3
81,2
75,4
75,6
75,6
73,8
73,9
63,1
63,8
57,1
44,5
53,0
53,0
53,0
53,3
43,7
46,3
46,3
36,7
47,0

527,5
531,9
262,0
262,0
366,4
366,4
366,4
364,4
353,7
337,5
337,4
336,7
336,5
177,8
177,1
127,0
60,0
101,9
101,9
101,9
103,5
69,2
77,8
77,7
41,3
86,2

Long.
Tubo por
circuito
(m)

Caudal
por
circuito
(l/h)
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LISTA DE COLECTORES PL TIPO

Colector
C1
C2
C3
C4
C5

Nº
Caudal
circuitos (l/h)
11
10
12
12
9

696,0
653,1
771,6
826,3
625,8

Perdida
de carga
(daPa)
803,4
611,7
387,2
421,3
421,3
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Predimensionat
Incendis. CH BIES Projecte: Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Data:

Juliol 2018

Característiques de la instal.lació
Acer

Material:

F=
j màxima:
V màxima:
Pressió de servei:

0,00074

80 mmca/m
1,50 m/s
Pmin=
30,00 mca
Pasp=
6,00 mca

Dimensionat Canonades
Tram
Nº
1 BIE
2 BIE
4 BIE
5 BIE
6 BIE

Qi
l/s
1,60
1,60
3,20
1,60
1,60

Qi.ac.
l/s
1,60
3,20
6,40
8,00
9,60

n

k

1
1
1
1
1

1,00
1,00
0,80
0,70
0,60

Qt
l/s
1,60
3,20
5,12
5,60
5,76

V
m/s
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Øcalc
mm
36,85
52,12
65,92
68,95
69,92

ØN
mm
40
50
60
75
75

Vr
m/s
1,27
1,63
1,81
1,27
1,30

j
mca/m
0,0631
0,0736
0,0704
0,0286
0,0300

Lg
m
21,00
5,50
4,50
21,00
55,00

Lte
m
25,20
6,60
5,40
25,20
66,00

Alçada geomètrica:
Alçada manomètrica:
Caracteristiquesde la xarxa / GP
Accessoris
PCI
Pressió bomba/xarxa:
Cabal:

J=Lte x j
mca
1,5909
0,4856
0,3804
0,7195
1,9796
H=
ΔP=

NOMENCLATURA
F: coeficient rugositat material

Qi: cabal instal.lat

Øcalc: diàmetre interior de càlcul

Lg: longitud canonada

n: número aparells, unitats

Qi.ac: cabal instal.lat acumulat

Ønorm: diàmetre mínim segons normativa

Le.ap: longitud equivalent accessoris

k: coeficient simultaneitat

Qt: cabal de càlcul

ØN: diàmetre interior real

Lte: longitud total equivalent

V: velocitat recomenable

Vr: velocitat real

j: pèrdues de càrrega unitaries canonades

J: pèrdues de càrrega totals
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10,20
5,16
3,50
54,86
11,52

P=
Qt=

M.S Pèrdua màxima x L tot eq.

V can.
l
26,39
10,80
12,72
92,78
242,98

ΔP=

Denominació
canonada
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3"
m
mca
mca
mca
m3/h

16,27 mca

Proyecto : 1804 BEGUES

Proyecto de Iluminación
de emergencia

Proyecto : 1804 BEGUES
Descripción : ESTUDI ENLLUMENAT EMERGÈNCIA PER
AL PROJECTE DE CENTRE ATENCIÓ
DIÜRNA I 2 UNITATS DOTACIONALS A
BEGUES

Proyectista :
Empresa Proyectista :
Dirección :
Localidad :
Teléfono:
Fax :
Mail:
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Información adicional
- Aclaración sobre los datos calculados

Aclaración sobre los datos calculados
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y
techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. Asegura
que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o superior al
calculado.
No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que no
estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden extrapolar
resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en lúmenes declarados.
Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo pueden producir
resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de los datos se basa de
forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada referencia: los lúmenes
emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de aparato.
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Listado de Planos del proyecto

1 - PB
2 - PT
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Plano de situación de Productos
Y (m.)
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12

4

22

19

52
48

11

3

20

21
23

16

6

34
27

9

2

51

42

31

38

40

44

18
37

45

26

47
29
35

28
1

49

30
10

15
5

39

36
24

32

25

33

46
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-1.0 0.0

35.0
X (m.)

Situación de las Luminarias
Nº Referencia

Fabricante

Coordenadas

Rót.

x

y

h







9.59

1 HYDRA LD N2

Daisalux

0.82

2.80

-90

0

0

--

2 HYDRA LD N2

Daisalux

0.82 14.25 2.80

90

0

0

--

3 HYDRA LD N2

Daisalux

0.97 17.78 2.80

0

0

0

--

4 HYDRA LD N2

Daisalux

2.18 22.14 3.00

0

0

0

--

5 HYDRA LD N2

Daisalux

2.51

0

0

0

--

6.05

2.80

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Catálogo España - 2018-04-16
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x

y
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Rót.







-90

0

0

--

6 HYDRA LD N2

Daisalux

3.15 16.58 2.80

7 HYDRA LD N2

Daisalux

3.70

5.66

2.80

0

0

0

--

8 HYDRA LD N2

Daisalux

4.07

1.35

3.00

-90

0

0

--

9 HYDRA LD N2

Daisalux

4.79 14.30 2.60

-90

0

0

--

10 HYDRA LD N2

Daisalux

5.27

2.80

-90

0

0

--

11 HYDRA LD N2

Daisalux

6.12 18.29 3.00

0

0

0

--

12 HYDRA LD N2

Daisalux

6.12 22.17 3.00

0

0

0

--

13 HYDRA LD N2

Daisalux

8.65

4.31

2.80

-90

0

0

--

14 HYDRA LD N2

Daisalux

8.97

0.68

3.00

-90

0

0

--

15 HYDRA LD N2

Daisalux

9.12

6.64

2.80

-90

0

0

--

16 HYDRA LD N2

Daisalux

9.15 16.70 2.80

-90

0

0

--

17 HYDRA LD N2

Daisalux

9.40

3.00

-90

0

0

--

18 HYDRA LD N2

Daisalux

10.09 14.30 2.60

-90

0

0

--

19 HYDRA LD N2

Daisalux

10.26 22.17 3.00

0

0

0

--

20 HYDRA LD N2

Daisalux

11.50 17.70 2.80

0

0

0

--

21 HYDRA LD N2

Daisalux

12.77 17.72 2.80

0

0

0

--

22 HYDRA LD N2

Daisalux

13.51 22.46 2.80

0

0

0

--

23 HYDRA LD N2

Daisalux

15.06 16.73 2.80

-90

0

0

--

24 HYDRA LD N2

Daisalux

15.09 6.67

2.80

-90

0

0

--

25 HYDRA LD N2

Daisalux

15.15 2.84

3.00

-90

0

0

--

26 HYDRA LD N2

Daisalux

16.00 12.25 2.60

0

0

0

--

27 HYDRA LD N2

Daisalux

18.80 15.27 2.60

-90

0

0

--

28 HYDRA LD N2

Daisalux

18.97 10.55 2.60

-90

0

0

--

29 HYDRA LD N2

Daisalux

19.56 11.54 2.60

0

0

0

--

30 HYDRA LD N2

Daisalux

19.58 9.50

2.60

0

0

0

--

31 HYDRA LD N2

Daisalux

20.41 15.60 2.60

0

0

0

--

32 HYDRA LD N2

Daisalux

21.01 6.76

2.80

-90

0

0

--

33 HYDRA LD N2

Daisalux

21.13 2.81

3.00

-90

0

0

--

34 HYDRA LD N2

Daisalux

21.18 16.67 2.80

-90

0

0

--

8.64

2.84

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Catálogo España - 2018-04-16
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Nº Referencia

Plano : PB

Fabricante

Coordenadas
x

y

h

Rót.







35 HYDRA LD N2

Daisalux

21.40 10.79 2.60

-90

0

0

--

36 HYDRA LD N2

Daisalux

22.98 8.35

2.60

90

0

0

--

37 HYDRA LD N2

Daisalux

23.96 13.42 2.60

-90

0

0

--

38 HYDRA LD N2

Daisalux

24.56 15.35 2.60

-90

0

0

--

39 HYDRA LD N2

Daisalux

25.38 8.78

2.60

-90

0

0

--

40 HYDRA LD N2

Daisalux

25.72 15.60 2.60

0

0

0

--

41 HYDRA LD N2

Daisalux

27.02 6.76

2.80

-90

0

0

--

42 HYDRA LD N2

Daisalux

27.18 16.61 2.80

-90

0

0

--

43 HYDRA LD N2

Daisalux

27.18 2.75

3.00

-90

0

0

--

44 HYDRA LD N2

Daisalux

27.98 15.59 2.60

0

0

0

--

45 HYDRA LD N2

Daisalux

28.30 13.31 2.60

-90

0

0

--

46 HYDRA LD N2

Daisalux

28.41 8.75

2.60

-90

0

0

--

47 HYDRA LD N2

Daisalux

29.46 12.25 2.60

0

0

0

--

48 HYDRA LD N2

Daisalux

30.05 20.13 2.80

-90

0

0

--

49 HYDRA LD N2

Daisalux

30.14 10.29 2.60

-90

0

0

--

50 HYDRA LD N2

Daisalux

30.45 8.71

2.60

-90

0

0

--

51 HYDRA LD N2

Daisalux

31.63 16.70 2.80

-90

0

0

--

52 HYDRA LD N2

Daisalux

32.77 21.92 2.80

0

0

0

--

53 HYDRA LD N2

Daisalux

32.89 6.72

2.80

-90

0

0

--

54 HYDRA LD N2

Daisalux

32.90 2.79

3.00

-90

0

0

--

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Catálogo España - 2018-04-16
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.
Y (m.)
25.0

0.0

-2.0
-1.0 0.0

35.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Objetivos

Resultados

40.0
con 0.50 lx. o más
-------

9.4 mx/mn
99.9 % de 517.9 m²
10.43 lm/m²
2.61 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PB

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.
Y (m.)
25.0

0.0

-2.0
-1.0 0.0

35.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Objetivos

Resultados

40.0
con 0.50 lx. o más
-------

19.7 mx/mn
99.9 % de 517.9 m²
10.43 lm/m²
3.62 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
25.0

2.50
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2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50
2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50
2.50
2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
2.50
2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

0.0

-2.0
-1.0 0.0

35.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PB

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
25.0
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5.00
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2.50

1.00
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2.50
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1.00
5.00

5.00

5.00
1.00

5.00

5.00

2.50

2.50

2.50

5.00
5.00 2.50

2.50

5.00 5.00

2.50

1.00

2.50

5.00

5.00

2.50
5.00
5.00

2.50
2.50

5.00
2.50
5.00

2.50

5.00

5.00 5.00

5.00
2.50

2.50
5.00

2.50

5.00

5.00
2.50

5.00

2.50

2.50

2.50

5.00

2.50

2.50
1.00

5.00

1.00

5.00 2.50
5.00
5.00

2.50

7.50

2.50

5.00
2.50

1.00
1.00

5.00 5.00

2.50

5.00

2.50

5.00
2.50

2.50

7.50
5.00
2.50

5.00

5.00
5.00 5.00

5.00
2.50

2.50
2.50

1.00
0.75
0.75
1.00
2.50

5.00

5.00
2.50

5.00
2.50

2.50

2.50
2.50

2.50
2.50
5.00
2.50
1.00

0.0

1.00

-2.0
-1.0 0.0

35.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PB

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
25.0

1

0.0
-2.0
-1.00.0

35.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 1 -

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

2.3 mx/mn
1.79 lx.
4.07 lx.
100.0 %

24.0

25.0

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PB

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
25.0

2

0.0
-2.0
-1.00.0

35.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 2 -

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.9 mx/mn
2.13 lx.
4.08 lx.
100.0 %

26.0

27.0

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)
25.0

3

0.0
-2.0
-1.00.0

35.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 3 -

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

3.8 mx/mn
1.00 lx.
3.81 lx.
100.0 %

(m)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PB

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
25.0

4

0.0
-2.0
-1.00.0

35.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 4 -

4.0

3.0

2.0

1.0

(m)
0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

4.1 mx/mn
1.09 lx.
4.44 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PB

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos
Y (m.)

25.0

3
6.72

4

1

5.46

5.21

7
5.11

2
6.06

5

6

5.32

5.33

0.0
-2.0
-1.00.0

35.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº
(m.)

Coordenadas
(m.)
(m.)

(º)

Objetivo
(lx.)

Resultado*
(lx.)

x

y

h



1

27.90

17.34

1.20

-

5.00

5.21 (Horizontal)

2

6.40

8.94

1.20

-

5.00

6.06 (Horizontal)

3

32.66

22.80

1.20

-

5.00

6.72 (Horizontal)

4

9.53

17.31

1.20

-

5.00

5.46 (Horizontal)

5

15.12

6.05

1.20

-

5.00

5.32 (Horizontal)

6

27.10

6.10

1.20

-

5.00

5.33 (Horizontal)

7

31.66

16.01

1.20

-

5.00

5.11 (Horizontal)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
(*) Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o
Verticalmente y orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PB

Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia
54

Fabricante

HYDRA LD N2

Daisalux
Precio Total (PVP)

Precio (€)
2823.12
2823.12

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Catálogo España - 2018-04-16
Página nº: 16

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Proyecto : 1804 BEGUES
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Plano de situación de Productos
Y (m.)
18.0

22

16

2
18
13

7
1

9

4
6

3

20

17

5

23

14
10

8

21

15

26

24
25

19

11

12

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

Situación de las Luminarias
Nº Referencia

Fabricante

Coordenadas

Rót.

x

y

h







6.86

1 HYDRA LD N2

Daisalux

3.43

2.75

90

0

0

--

2 HYDRA LD N2

Daisalux

3.43 11.19 2.75

90

0

0

--

3 HYDRA LD N2

Daisalux

3.46

2.48

2.75

90

0

0

--

4 HYDRA LD N2

Daisalux

6.25

6.97

2.50

90

0

0

--

5 HYDRA LD N2

Daisalux

8.00

9.66

2.50

0

0

0

--

6 HYDRA LD N2

Daisalux

8.24

5.39

2.50

0

0

0

--

7 HYDRA LD N2

Daisalux

9.41

8.45

2.50

90

0

0

--

8 HYDRA LD N2

Daisalux

9.80

2.50

2.50

90

0

0

--

9 HYDRA LD N2

Daisalux

11.84 6.99

2.50

90

0

0

--

10 HYDRA LD N2

Daisalux

13.43 5.07

2.50

-90

0

0

--

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Nº Referencia

Plano : PT

Fabricante

Coordenadas
x

y

Rót.

h







11 HYDRA LD N2

Daisalux

14.24 5.37

2.50

180

0

0

--

12 HYDRA LD N3

Daisalux

14.77 1.95

2.50

90

90

0

--

13 HYDRA LD N2

Daisalux

15.71 8.75

2.50

0

0

0

--

14 HYDRA LD N2

Daisalux

17.88 6.97

2.50

90

0

0

--

15 HYDRA LD N2

Daisalux

20.91 8.26

2.50

0

0

0

--

16 HYDRA LD N3

Daisalux

21.03 13.28 2.50

-90

90

0

--

17 HYDRA LD N2

Daisalux

21.57 10.24 2.50

180

0

0

--

18 HYDRA LD N2

Daisalux

22.38 9.39

2.50

90

0

0

--

19 HYDRA LD N2

Daisalux

23.90 6.93

2.50

90

0

0

--

20 HYDRA LD N2

Daisalux

25.44 10.44 2.50

90

0

0

--

21 HYDRA LD N2

Daisalux

26.25 9.07

2.50

180

0

0

--

22 HYDRA LD N3

Daisalux

26.74 13.60 2.50

90

90

0

--

23 HYDRA LD N2

Daisalux

26.94 8.26

2.50

0

0

0

--

24 HYDRA LD N2

Daisalux

28.41 8.31

2.50

90

0

0

--

25 HYDRA LD N2

Daisalux

29.86 6.99

2.50

-90

0

0

--

26 HYDRA LD N2

Daisalux

33.77 8.58

2.50

180

0

0

--

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
18.0

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Objetivos

Resultados

40.0
con 0.50 lx. o más
-------

11.1 mx/mn
99.9 % de 227.9 m²
12.20 lm/m²
2.77 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
18.0

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Objetivos

Resultados

40.0
con 0.50 lx. o más
-------

24.5 mx/mn
99.7 % de 227.9 m²
12.20 lm/m²
4.23 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
18.0

0.50
1.00
0.75

2.50
5.00

2.50
2.50

2.50
2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

0.50
1.00
0.75

2.50

2.50

2.50

5.00

2.50
2.50

2.50
2.50
2.50

2.50
5.00
2.50

2.50

2.50

2.50 2.50
2.50

2.50
5.00

2.50

1.002.50

2.50

1.00

2.50

2.50

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
18.0

0.20
0.50
1.007.50
5.00
0.75
2.50
12.00
10.00

5.00

2.50
5.00
5.00

5.00

7.50

1.00
2.50

5.00 1.00

2.50
2.50
7.50
5.00
5.00
5.00
2.50
2.50
1.00
0.75
5.00
7.507.50
7.50
7.50 2.50 1.00
5.00
5.00

7.50

5.00

0.75

0.0

7.50
7.50

1.00

5.00
2.50

5.00
2.50
7.50

7.50
5.00 5.00

5.00
7.50

5.00
2.50

0.75

5.00
7.505.00

2.50

2.50

1.00

2.50

7.50

1.00

2.50

2.50
7.50
10.00
5.00
1.00
0.50
0.20

7.50

2.50
5.00
5.00 7.50
7.50
7.50
2.50
7.50
5.00
5.00
5.00
2.50
2.50
0.75
1.00
5.00

7.50
10.00
5.00
2.50

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
18.0

1

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 1 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

3.5 mx/mn
1.37 lx.
4.80 lx.
100.0 %

16.0

(m)
17.0

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
18.0

2

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 2 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

4.6 mx/mn
1.05 lx.
4.80 lx.
100.0 %

15.0

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
18.0

3

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 3 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

4.8 mx/mn
1.00 lx.
4.80 lx.
100.0 %

16.0

17.0

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
18.0

4

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 4 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

0.00 m.
0.25 m.
1.000

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

3.1 mx/mn
1.62 lx.
5.03 lx.
100.0 %

18.0

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
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Proyecto : 1804 BEGUES

Y (m.)

Plano : PT

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

18.0

2

3

5.07

6.82

1

4
5.20

5.11

0.0

-3.0
-2.0

0.0

37.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº
(m.)

Coordenadas
(m.)
(m.)

(º)

Objetivo
(lx.)

Resultado*
(lx.)

x

y

h



1

34.65

8.66

1.20

-

5.00

5.11 (Horizontal)

2

5.54

7.87

1.20

-

5.00

5.07 (Horizontal)

3

23.72

7.58

1.20

-

5.00

6.82 (Horizontal)

4

26.06

8.19

1.20

-

5.00

5.20 (Horizontal)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
(*) Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o
Verticalmente y orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16
Página nº: 27

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Proyecto : 1804 BEGUES

Plano : PT

Lista de productos usados en el plano
Cantidad Referencia

Fabricante

Precio (€)

3

HYDRA LD N3

Daisalux

172.02

23

HYDRA LD N2

Daisalux

1202.44

Precio Total (PVP)

1374.46

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Catálogo España - 2018-04-16
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Instal.lació de
Parallamps

Projecte:
Data:

Centre atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran a Begues
Juliol 2018

Característiques edifici
Localitat:
Begues
Situació en l'entorn:
Prop d'altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts
Alçada:
13,20 metres
S'hi manipulen substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives?

No

Ne. FREQÜÈNCIA ESPERADA D'IMPACTES
Ng=
Ae=
C1=

Densitat d'impactes sobre el terreny:
Superficie de captura equivalent:
Coeficient segons entorn:

5,00 impactes/any km2
7530,18 m2
0,50

Ne =

0,01882545

impactes/any

Na. RISC ADMISSIBLE
Tipus de construcció:
Contingut de l'edifici:
Ús de l'edifici:
Continuitat de l'activitat:

Estructura formigó i coberta formigó
No inflamable
Sanitari
Resta edificis

C2=
C3=
C4=
C5=

1,00
1,00
3,00
1,00
Na =

És necessària la instal.lació de parallamps en l'edifici?

0,0018

SI

Tipus d'instal.lació de protecció contra el llamp exigit
Eficiència requerida (E):
Nivell de protecció:

0,90
3

És OBLIGATÒRIA la instal.lació de parallamps en l'edifici?
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Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

SI

12.

DOCUMENTACIÓ ANNEX A

MEMÒRIA INSTAL·LACIONS BEGUES. Juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

71

SECCIÓN 1
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El calcio y magnesio presentes en el agua son los causantes
del problema de la dureza. Unas altas concentraciones de ambos
minerales en el agua provocan incrustaciones en tuberías y equipos,
originándose problemas de mantenimiento y mayor gasto económico
en detergentes y calentamiento de aguas. Este problema puede
solucionarse mediante el uso de un descalcificador.

Los descalcificadores Culligan permiten rebajar los niveles de calcio y
magnesio presentes en el agua a unos niveles óptimos para el perfecto
funcionamiento de las instalaciones y su consumo para agua potable.
Nuestros equipos de intercambio iónico retienen los iones causantes
de la dureza sustituyéndolos por el sodio presente en la sal utilizada
para la regeneración de las resinas.

De esta forma puede reducirse la dureza a los valores óptimos deseados. También
disponemos de descalcificadores dúplex que pueden funcionar en continuo alternando cada
botella tras cada regeneración.

Culligan suministra descalcificadores para multitud de aplicaciones, ya sean adecuación de
aguas de consumo con un alto contenido de dureza y sales minerales, o bien de tipo industrial,
tratando todo tipo de aguas de proceso, calderas y piscinas siempre buscando una correcta
optimización del sistema a partir de un exhaustivo y minucioso estudio de las condiciones
iniciales del agua.
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SECCIÓN 2
LISTA DE EQUIPOS

UN EQUIPO DE DESCALCIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN EQUIPOS

UNIDADES

DESCALCIFICADOR CTM 2” 210 FORMADO POR COLUMNA DE RESINAS
CON SISTEMA DE SAL SÓLIDA

1

FILTRO AUTOLIMPIABLE EASY MAX 2” SEMIAUTOMATICO

1

P.S.: Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos actuales
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SECCIÓN 3
HOJAS TÉCNICAS

EASY MAX 2”- 4” (SEMIAUTOMÁTICOS Y AUTOMÁTICOS)
Los filtros autolimpiables de alto caudal Culligan EASY MAX (semiautomáticos) y EASY MAX A
(automáticos) aseguran una perfecta filtración del agua en sistemas domésticos e industriales. Son
adecuados para filtrar agua con elevadas impurezas (arena, lodo, óxido, etc.).
El agua bruta pasa a través del elemento filtrante de ACERO INOXIDABLE que detiene las impurezas en
suspensión del agua. La malla filtrante se limpia completamente mediante un rotor especial Turboclean,
que envía chorros calibrados de agua a presión contra la malla del filtro. El filtro está previsto de un
cierre doble: el primero con una válvula de bola controlada por un sistema electromecánico y un
segundo controlado por una válvula solenoide. Al final del ciclo de lavado la válvula solenoide libera una
esfera que cierra con seguridad la descarga. Si el sistema electro-mecánico, por cualquier razón, no
cierra la primera válvula,(falta de tensión, rotura mecánica, rotura del procesador, ...) el flujo se ve
interrumpido por la esfera de seguridad. Todos los materiales son aptos para uso alimentario y
adecuados para el contacto con aguas potables de acuerdo a las más estrictas normas europeas (CE).
Durante el ciclo de limpieza se garantiza siempre el flujo de agua filtrada a servicio.
El contralavado en el filtro EASY MAX puede ser llevado a cabo fácilmente y en poco tiempo mediante
un botón.
En la versión EASY MAX A el ciclo de contralavado es a tiempo programado con intervalos de 1 a 999
horas, con el consiguiente ahorro en agua.

P.S.: Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos actuales

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Página 5 de 15
18.06.2018
Oferta 109.607

2” 2

½”

3”

4”

Dimensiones

Dimension: EASY MAX Ø x h

mm

317 x 332

252 x 332

252 x 344

252 x 344

Dimensiones

Dimension: EASY MAX A Ø x h

mm

317 x 346

252 x 346

252 x 358

252 x 358

Peso transporte

Shipping weight EASY MAX

Kg

10,5

15,5

13,5

14,5

Peso transporte

Shipping weight EASY MAX A

Kg

11

13

14

15

30

38

44/50

48/52

50

65

80

100

Caudal con Flow rate with

∆P = 0.2 bar (m³/h)

DN
T ambiente Tambient
T agua

Twater

min/max (°C)

5 – 40

min/max (°C)

5 – 80

PN (bar)

16

Grado filtración Filtration level (µm)

50 – 100 – 200 – 500

Presión mínima trabajo Minimum working pressure (bar)

1.5

Consumo agua contralavado a Water usage for backwash at
3 bar EASY MAX (l)

6

Consumo acqua contralavado a Water usage for backwash at
3 bar EASY MAX A (l)

15

Conexiones desagüe

DN50

Discharge attachment

Agua utilizada para el contralavado Water used for backwash
Tiempo ciclo de contralavado
(EASY MAX-A)
Contralavado elemento filtrante

Prefiltrada Pre-filtered

Time backwash

60 “

Backwash filter element

Rotor Turboclean con chorros de agua
forzados y calibrados
Turboclean rotor with forced and calibrated jets

Alimentación eléctrica Power supply (EASY MAX A)

220V~ 24V – 50 Hz
enchufe Schuko – Cable alimentación aprox 2 m
Schuko plug - Power cable length 2 m (about)

Absorción máxima Power absorption (EASY MAX A)

18 W

Grado de protección Protection level (EASY MAX A)

IP20

P.S.: Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos actuales
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GRÁFICO PÉRDIDA DE CARGA
EASY MAX –
EASY MAX A 2”

EASY MAX EASY MAX A 2 ½”

EASY MAX –
EASY MAX A 3”

EASY MAX –
EASY MAX A 4”
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DIMENSIONES EASY MAX (SEMIAUTOMÁTICO)
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Descalcificador AUTOMÁTICO
Culligan Top Mount

Ficha Técnica
El descalcificador Culligan CTM está diseñado para satisfacer una gran variedad de requerimientos
profesionales y semi-industriales para reducir la dureza del agua por medio de resina de intercambio
iónico adecuada para tratamiento de agua para consumo humano. Esta resina Cullex es del tipo
catiónica fuerte en ciclo de sodio para ser regenerada con salmuera.
El tanque cilíndrico vertical de resinas está fabricado en material resistente a la corrosión en PRFV.
El controlador GBE de Culligan permite un avanzado control del sistema.
El exclusivo Soft-Minder® monitoriza el consumo diario de agua por medio del contador integrado en
la salida de la válvula y ofrece estadísticas avanzadas. Permite programar la regeneración por:
Volumen de agua tratada
Tiempo
Volumen de agua tratada a una hora programada
La exclusiva válvula CTM de Culligan, dotada de pistones hidráulicos, es más fiable
que las tradicionales válvulas de rotación. El diseño de la válvula multipistón permite
una operación más sencilla y una mayor vida útil.
El depósito de salmuera está fabricado con componentes resistentes a la corrosión.
Además la válvula CTM incorpora un by-pass automático para el suministro de agua
dura durante la regeneración.
La válvula Culligan CTM está preparada para la incorporación de los siguientes
accesorios:
Pantalla remota: envía la información del funcionamiento del descalcificador de la
centralita a la pantalla remota por radio.
Sistema dúplex: permite controlar el funcionamiento de dos equipos en alternancia
para proporcionar agua descalcificada las 24 horas del día. Dos columnas
independientes producen agua descalcificada de manera continua, cuando se agota
el ciclo de una de las resinas, la segunda comienza a funcionar mientras la primera
regenera.
Flujo progresivo: para dar respuesta a los picos de demanda de agua sin tener que sobredimensionar
el descalcificador, este modo permite gestionar varios tanques de descalcificación
funcionando en paralelo y en cascada.

Cable de comunicación: permite mostrar los datos de la centralita en un ordenador o en una red de
telecontrol/PLC.

P.S.: Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos actuales
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Corte agua a servicio: mediante este dispositivo es posible cerrar el suministro de agua dura a servicio
cuando el equipo entra en regeneración gracias a un pistón opcional que debe ser
instalado en el interior de la válvula. También puede realizarse externamente con el
kit opcional de cierre externo.
MANTENIMIENTO
Para garantizar la eficiencia del descalcificador, es necesario controlar la instalación de manera periódica. En
general, se recomienda controlar el equipo una vez al año. Dicha frecuencia de control puede aumentar en función
de las condiciones de funcionamiento, por ejemplo, en caso de agua bruta con sedimento, cloro, turbidez o dureza
muy elevados. En caso de largos periodos de inactividad del sistema, contactar con el Servicio Técnico de Culligan
para que efectúe un control general antes de volver a poner en funcionamiento el descalcificador.

LIMPIEZA DEL DESCALCIFICADOR
Limpiar la parte externa de los componentes del descalcificador con jabones no abrasivos y agua caliente
exclusivamente. No utilizar productos que contengan ácidos.

SAL
Utilizar exclusivamente sal CULLIGAN. No utilizar ningún otro tipo de sal. La sal fina o gruesa de cocina no es
adecuada para el uso específico al que está destinado el equipo. Se recomienda utilizar sal en pastillas. Los
descalcificadores de agua que utilizan cloruro de sodio (NaCl) para la regeneración añaden sodio al agua. Las
personas que siguen un régimen hiposódico deben tenerlo en cuenta a la hora de calcular la ingesta de sodio diaria;
en estos casos, se puede utilizar el cloruro de potasio (KCl) como regenerante. El uso de sal Culligan no exime de la
necesidad de limpiar el depósito de sal para eliminar las impurezas, que se acumulan en el fondo con el paso del
tiempo, y garantizar el funcionamiento correcto del descalcificador.

GARANTÍA
La instalación tiene una garantía de dos años, tal y como se indica en el certificado o en la solicitud de garantía de
Culligan. La manipulación de la instalación y/o sus componentes, así como las averías provocadas por
sobretensiones de alimentación anulan la garantía. Asimismo, la garantía queda anulada en caso de condiciones o
empleos no previstos para el uso normal de la instalación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tabla de caudales
CTM
120

CTM
150

CTM
210

CTM
300

CTM
450

CTM
600

0,48

0,64

0,32

0,32

1,36

2,27

3,18

6,81

9,08

10,2

12,49 14,76 17,26 18,62

11,6

13

12,5

13,4

14,8

15,9

17,3

18,6

16

17

16,6

17,3

19,3

21,6

23,6

24,8

Caudal sugerido para sistema progresivo
4,5
(m3/h)

6,8

9,1

10,2

12,5

14,8

17,3

18,6

CTM CTM
60
90

Modelo descalcificador CTM
Caudal mínimo

(m3/h) 0,36

Caudal nominal

3

(m /h) 4,54

Servicio Caudal máximo @ 1 bar
de caída de presión

(m /h)

Caudal punta @ 1,7 bar
de caída de presión

(m3/h)

Desagüe

3

Contralavado / rápido
(m3/h)

0,79

1,13

1,82

1,82

2,72

3,40

5,68

6,81

Aspiración salmuera
(m3/h)

0,12

0,12

0,24

0,24

0,26

0,37

0,47

0,47

(m3 0,21

0,21

0,36

0,36

0,45

0,60

1,21

1,21

0,09

0,09

0,09 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
[0,28] [0,37] [0,37] [0,46] [0,62] [0,62]

Enjuague lento
Llenado [Lavado rápido]
(m3/h)

Tabla de capacidades de intercambio y consumes de sal

Mín.
Medio

CTM
60

CTM
90

CTM
120

CTM
150

CTM
210

CTM
300

CTM
450

CTM
600

m3 x °f

259

388

518

648

907

1296

1944

2592

kg - sal

6,3

8,2

8,2

14,5

20

30

40

52,2

m3 x °f

324

486

648

810

1134

1620

2430

3240

kg - sal

9,5

13,6

17,7

24,5

34,7

50

64,9

90,8

m x °f

388

583

777

972

1360

1944

2916

3888

kg - sal

13,6

21

27,7

34

47,4

74,7

104

136,2

3

Máx.

Nota: - Conexiones de 2” (adaptador opcional de 1½”)
- Alimentación eléctrica

: 230/24V~-50/60Hz.

- Temperatura operación

: mín. 4.4 °C – Máx 49 °C.

- Presión operación (bar)

: mín. 2,4 – Máx 8,6

- La capacidad de intercambio real depende de las características del agua a tratar, desde la
temperatura al caudal y otros factores de su composición
- Los modelos dúplex están compuestos por dos botellas de resina diferentes y un único sistema de
salmuera.

P.S.: Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos actuales

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Página 11 de 15
18.06.2018
Oferta 109.607

Dimensiones

Modelo

Altura INOUTTanque
Altura
DRAIN
A
B
Ø
mm
“
mm “ mm

Altura
tanque

Tamaño depósito de sal
Ø x Altura

C
mm

mm

Sistema CTM
Peso
Expedición Operación
kg
kg

CTM 60

14 X 52

356

1791

1501

1321

24 X 50

610 X 1270

125

500

CTM 90

16 X 52

407

1791

1501

1321

24 X 50

610 X 1270

150

600

CTM 120

16 X 65

407

2121

1831

1651

24 X 50

610 X 1270

180

720

CTM 150

21 X 53

533

1816

1526

1346

30 X 50

762 X 1270

280

1120

CTM 210

21 X 62

533

2045

1755

1575

30 X 50

762 X 1270

312

1248

CTM 300

24 X 72

610

2299

2009

1829

30 X 50

762 X 1270

420

1680

CTM 450

30 X 72

762

2299

2009

1829

42 X 50

1067 X 1270

655

2620

CTM 600

36 X 72

915

2299

2009

1829

42 X 50

1067 X 1270

898

3592

Nota:

Se recomienda dejar una distancia libre de 600 mm sobre el descalcificador para asegurar una correcta
operación en las labores de llenado y mantenimiento.

Dimensiones de la válvula CTM para todos los modelos

Altrua de
la válvula
mm

Distancia
D
IN - OUT
mm

Distancia
E
Centro del
tanque INOUT
mm

470

120,7

279,4

Distancia
Distancia
G
F
Controlador Centro del
tanque a
Entrada controlador
Salida
mm
mm

497,8

337,8

Distancia
H
Desagüe a
controlador
mm

604,5

P.S.: Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos actuales

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació
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NX /SL-CA /0512P
Versión de software:
Elca World 1.0.4.0
Versión informe: 1.0.1.0
Versión DB:
1.0.5.0
Usuario:
Jordi Albert
Fecha de impresión:20/06/2018 21:21

Código
Versión
Tamaño
DESCRIPCIÓN UNIDAD
Alimentación eléctrica

NX /SL-CA /0512P
SL-CA
0512P
Refrigerador de líquido con fuente aire para instalación exterior
400/3/50

V/ph/Hz

PRESTACIONES EN LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
INTERCAMBIADOR DE USUARIOS
Temperatura entrada fluido (refrigeración)
Temperatura salida fluido (refrigeración)
Tipo de fluido
Glicol
Factor de ensuciamiento

°C
°C
%
m²K/W

12,0
7,0
AGUA
0
0,000018

°C

35,0

kW
kW
kW
kW
kW/kW
kW/kW

133
39,8
2,04
42,8
3,12
4,49
A

AMBIENTE
Temperatura aire (refrigeración)

REFRIGERACIÓN (EN14511)
Potencia frigorífica
Potencia absorbida compresor
Potencia absorbida ventiladores modo chiller
Potencia absorbida total
EER
ESEER EN14511 referencia
Clase EUROVENT

SEER
SEER Official (Reg. EU 2016/2281)
Fan coil (12/7)
Tipo de clima
Temp. de aplicación de usuario
Type flow
Type Temperature
Prated,c
TDesign
Qce
SEER
Rendimiento ηs

Average
Fan coil (12/7)
Fijo
Variable
133
35,00
18998,83
4,21
166

kW

%

EFICIENCIAS
ESEER (EN 14511 VALUE)
Carga
Temperatura aire exterior
Temp. entrada evaporador
Temp. salida evaporador
Caudal evaporador
Potencia frigo
Potencia absorbida total
EER
ESEER EN14511 CALCULADO
ESEER

%
°C
°C
°C
l/s
kW
kW
kW/kW
kW/kW
kW/kW

100
35,0
12,0
7,0
6,36
133
42,7
3,12

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

75
30,0
10,7
7,0
6,36
100
25,0
4,01

50
25,0
10,2
7,0
6,36
66,7
13,8
4,82
4,49
4,46

25
20,0
10,3
7,0
6,36
33,4
7,00
4,77
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NX /SL-CA /0512P
Versión de software:
Elca World 1.0.4.0
Versión informe: 1.0.1.0
Versión DB:
1.0.5.0
Usuario:
Jordi Albert
Fecha de impresión:20/06/2018 21:21

CARGAS PARCIALES
CARGAS PARCIALES EN REFRIGERACIÓN
Carga
Temperatura aire exterior
Carga frig.
Potencia absorbida ventiladores modo chiller
Potencia absorbida total
Temp. entrada evaporador
Temp. salida evaporador
Caudal evaporador
EER

%
°C
kWh
kW
kW
°C
°C
l/s
kW/kW

100,0
35,0
133
2,04
42,7
12,0
7,0
6,36
3,12

90,0
35,0
120
2,04
37,4
11,5
7,0
6,36
3,21

80,0
35,0
107
2,04
32,1
11,0
7,0
6,36
3,32

70,0
35,0
93
2,04
26,9
10,5
7,0
6,36
3,48

60,0
35,0
80
2,04
21,6
10,0
7,0
6,36
3,71

50,0
35,0
67
1,81
17,8
9,9
7,0
6,36
3,74

INTERCAMBIADORES
INTERCAMBIADOR DE USUARIOS
Tipología
Cantidad
Tipo de fluido
Glicol
Factor de ensuciamiento
Tipología empalmes
Diámetro empalmes
Caudal mínimo
Caudal máximo
K pérdida de carga
Contenido agua

l

PLACAS
1
AGUA
0
0,000018
VICTAULIC
2"1/2
3,75
10,86
102
8,50

°C
°C
l/s
kPa
kPa

12,0
7,0
6,36
53,5
92,8

N°
kW
kW
A

AXIAL
4
0,51
0,93
2

N°
kW
m³/s
Pa

4
0,51
12,20
0

N°
%
m²K/W

l/s
l/s

REFRIGERACIÓN
Temperatura entrada fluido (refrigeración)
Temperatura salida fluido (refrigeración)
Caudal
Pérdida de carga
Prevalencia útil nominal unidad

VENTILADORES
Tipología ventilador
N.º ventiladores
Potencia absorbida ventiladores
F.L.I.
F.L.A.

REFRIGERACIÓN
N.º ventiladores
Potencia absorbida ventiladores
Caudal de aire nominal
Prevalencia útil nominal

COMPRESORES
Tipo de compresor
N.º compresores
N.º circuitos
Refrigerante
Grados
Grado mínimo
Regulación
Carga aceite
Carga refrigerante
F.L.I. - Máxima potencia absorbida
F.L.A. - Máxima corriente absorbida
L.R.A. - Corriente de arranque de cada compresor

N°
N°
N°
%
kg
kg
kW
A
A

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

SCROLL
2
1
R410A
2
50
STEPS
13,6
18,5
2 x 27,4
2 x 45,8
2 x 272

40,0
35,0
53
1,49
14,7
9,9
7,0
6,36
3,64

30,0
35,0
40
1,17
11,5
9,9
7,0
6,36
3,48

20,0
35,0
27
0,85
8,34
9,9
7,0
6,36
3,20

10,0
35,0
13
0,52
5,16
9,9
7,0
6,36
2,58
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NX /SL-CA /0512P
Versión de software:
Elca World 1.0.4.0
Versión informe: 1.0.1.0
Versión DB:
1.0.5.0
Usuario:
Jordi Albert
Fecha de impresión:20/06/2018 21:21

DATOS DE SONIDO
DATOS DEL SONIDO FRÍO
Frecuencias
Potencia sonora (espectro)
Presión sonora (espectro)

Hz
dB
dB

63
87
55

125
85
53

250
83
51

500
81
49

1000
76
44

2000
72
40

4000
66
34

8000
62
30

Tot (A)
82
50

Notes
Distancia

m

Notes

10
Nivel de presión sonora medio a 10 m de distancia, para unidad en campo libre sobre superficie
reflectante; valor no vinculante calcula por el nivel de potencia sonora.
Potencia sonora basada en mediciones realizadas con arreglo a la normativa ISO 9614.

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació
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NX /SL-CA /0512P
Versión de software:
Elca World 1.0.4.0
Versión informe: 1.0.1.0
Versión DB:
1.0.5.0
Usuario:
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Fecha de impresión:20/06/2018 21:21

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.
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NX /SL-CA /0512P
Versión de software:
Elca World 1.0.4.0
Versión informe: 1.0.1.0
Versión DB:
1.0.5.0
Usuario:
Jordi Albert
Fecha de impresión:20/06/2018 21:21

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica
F.L.I. - Máxima potencia absorbida
F.L.A. - Máxima corriente absorbida
S.A. - Máxima corriente arranque

V/ph/Hz
kW
A
A

400/3/50
60,7
105
332

l/s
l/s

3155
KIT HIDRÓNICO - 2 BOMBAS 2P BP + ACC
3,75
10,86

l/s
kPa

6,36
92,8

ACCESORIOS
GRUPOS HIDRÓNICOS
INTERCAMBIADOR DE USUARIOS
Código accesorio
Descripción accesorios
Caudal mínimo
Caudal máximo

REFRIGERACIÓN
Caudal
Prevalencia útil nominal unidad

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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NX /SL-CA /0512P
Versión de software:
Elca World 1.0.4.0
Versión informe: 1.0.1.0
Versión DB:
1.0.5.0
Usuario:
Jordi Albert
Fecha de impresión:20/06/2018 21:21

GRAÁFICO ALTURA DE ELEVACIÓN ÚTIL/RESIDUAL

VARIACIONES DATOS DIMENSIONALES / ELÉCTRICOS
Extra FLA tot.
Extra FLI tot.
Extra peso tot.
Extra length size
Extra width size
Extra height size
Extra pot. sonora
Acumulación tot.

A
kW
kg
mm
mm
mm
dB(A)
l

5
2,20
860
0,00
0
0
1,0
500

ACCESORIOS NECESARIOS
Accesorio

802 - VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL

DIMENSIONES Y PESOS
A
B
H
Peso en funcionamiento
R1
R2
R3
R4

mm
mm
mm
kg
mm
mm
mm
mm

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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3160
2250
2170
2340
1500
2300
1500
1500
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NX /SL-CA /0512P
Versión de software:
Elca World 1.0.4.0
Versión informe: 1.0.1.0
Versión DB:
1.0.5.0
Usuario:
Jordi Albert
Fecha de impresión:20/06/2018 21:21

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - REGLAMENTO (UE) N. 2016/2281 - Chiller para refrigeración de ambiente
NX /SL-CA /0512P
air or water/brine
Air
water
Water
compressor driven vapour compression or sorption
Compressor driven
process
vapour compression
Accionamiento del compresor
electric motor or fuel driven, gaseous or liquid fuel,
Electric motor
internal or external combustion engine
Potencia nominal de refrigeración
Prated,c
[kW]
133,4
Eficiencia energética estacional de refrigeración de espacios
ηs,c
[%]
166,0
Potencia de refrigeración declarada para carga parcial a las temperaturas exteriores dadas Tj
Potencia de refrigeración declarada para carga parcial a la temperatura
Pdc
[kW]
133
exterior Tj = 35°C
Potencia de refrigeración declarada para carga parcial a la temperatura
Pdc
[kW]
98,3
exterior Tj = 30°C
Potencia de refrigeración declarada para carga parcial a la temperatura
Pdc
[kW]
92,7
exterior Tj = 25°C
Potencia de refrigeración declarada para carga parcial a la temperatura
Pdc
[kW]
101
exterior Tj = 20°C
Coeficiente de degradación de las enfriadoras
Cdc
0,9
Factor de eficiencia energética declarado o eficiencia del uso de gas o factor de energía auxiliar para carga parcial a las temperaturas exteriores dadas Tj
Factor de eficiencia energética declarado a la temperatura exterior Tj = 35°C
EERd
[%]
3,12
Factor de eficiencia energética declarado a la temperatura exterior Tj = 30°C
EERd
[%]
4,24
Factor de eficiencia energética declarado a la temperatura exterior Tj = 25°C
EERd
[%]
5,30
Factor de eficiencia energética declarado a la temperatura exterior Tj = 20°C
EERd
[%]
6,16
Consumo de energía en modos distintos del modo activo
Modo desactivado
POFF
[kW]
0,000
Modo desactivado por termostato
PTO
[kW]
0,804
Modo de calentador del cárter activado
PCK
[kW]
0,311
Modo de espera
PSB
[kW]
0,311
Otros elementos
Control de la potencia
fixed/staged/variable
Staged
Nivel de potencia acústica (exterior)
LWA
[dB(A)]
82,0
PCA del refrigerante
[Kg CO2eq]
2088
Enfriadoras de confort aire-agua: caudal de aire (exterior)
[m³/h]
43920,00
Enfriadoras agua-agua/ salmuera-agua: caudal nominal de salmuera o agua,
[m³/h]
intercambiador de calor de exterior
Condiciones estándar utilizadas:
low temperature application/medium temperature
Low temperature
application
application
Intercambiador de calor de exterior de la enfriadora
Intercambiador de calor de interior de la enfriadora
Tipo

Contact details: Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., via Caduti di Cefalonia 1 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 40/18-B
Descripción del producto
Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y
variación de frecuencia y de presión incorporada.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Climatización
Agua
Húmedo
Simple
10,9 m3/h
10,8 mca
7,0 ºC
F/B01

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Caudal
Pérdida de carga
Presión de aspiración

AM 40/18-B
10,9 m3/h
10,8 mca
3,5 Hmín (m)

Presión sonora
Construcción

----- dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Revoluciones
Tensión de alimentación
Potencia consumida
Protección
(P1)
Aislamiento
Intensidad

2.850 rpm
Monofásica
0,51 kW
IP 44
Clase H
0,59 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.
Presión de trabajo
Temperaturas

6 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 2ºC

Conexiones

DN 40

Peso kg

P. Tarifa 2018 :2.127,00 €

16,3

Iva no incluido (02/04/2018
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SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA AM 40/18-B
Curva de la bomba
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SIM 80/190.1-2.2 KSV
Descripción del producto
Bomba de rotor seco para calefacción, climatización y usos industriales con variador de frecuencia incorporado en la
propia bomba.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Climatización
Agua
Seco
Simple
20,0 m3/h
14,1 mca
7,0 ºC
F/B02

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Rodete
Caudal
Pérdida de carga
NPSH requerido
Presión sonora
Construcción

SIM 80/190.1-2.2 KSV
Ø 176
20,0 m3/h
14,1 mca
48 dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Velocidad
Potencia Nominal (Pn)
Protección
Aislamiento
Consumo máx. 3x400 V
Consumo máx. 3x230 V
Potencia del eje (P2)
Potencia consumida
Rendimiento
motor
(P1)
Rendimiento bomba
Rendimiento global
Sondas

1.852 rpm
2,20 kW
IP 54
Clase F
2,0 A
3,5 A
1,55 kW
1,79 kW
86,70 % (IE3)
42,94 %
37,23 %
2 sondas incluidas

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Cuerpo de la bomba
Eje
Impulsor
Cierre mecánico
Juntas

GG 20
AISI 329
GG 20
Carbón / Carb. silicio
EPDM

Presión de trabajo
Temperaturas

10 bar
Máx +120ºC / Mín -15ºC
Máx ACS + 80ºC

Conexiones

Bridas: ISO 7005
DN 80

Peso kg

P. Tarifa 2018 :3.653,00 €

66,0

Iva no incluido (02/04/2018
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SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA SIM 80/190.1-2.2 KSV
Campo de trabajo con su variador de frecuencia incorporado
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 40/8-B
Descripción del producto
Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y
variación de frecuencia y de presión incorporada.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Húmedo
Simple
6,9 m3/h
6,8 mca
90,0 ºC
AC/B01

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Caudal
Pérdida de carga
Presión de aspiración

AM 40/8-B
6,9 m3/h
6,8 mca
14,5 Hmín (m)

Presión sonora
Construcción

----- dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Revoluciones
Tensión de alimentación
Potencia consumida
Protección
(P1)
Aislamiento
Intensidad

2.850 rpm
Monofásica
0,24 kW
IP 44
Clase H
0,59 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.
Presión de trabajo
Temperaturas

6 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 2ºC

Conexiones

DN 40

Peso kg

P. Tarifa 2018 :1.399,00 €

16,3

Iva no incluido (02/04/2018
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Url de validació
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SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA AM 40/8-B
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Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 65/12-B
Descripción del producto
Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y
variación de frecuencia y de presión incorporada.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Húmedo
Simple
17,2 m3/h
8,6 mca
90,0 ºC
AC/B02

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Caudal
Pérdida de carga
Presión de aspiración

AM 65/12-B
17,2 m3/h
8,6 mca
14,5 Hmín (m)

Presión sonora
Construcción

----- dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Revoluciones
Tensión de alimentación
Potencia consumida
Protección
(P1)
Aislamiento
Intensidad

2.850 rpm
Monofásica
0,64 kW
IP 44
Clase H
0,74 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.
Presión de trabajo
Temperaturas

6 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 2ºC

Conexiones

DN 65

Peso kg

P. Tarifa 2018 :2.409,00 €

21,5

Iva no incluido (02/04/2018
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de 19

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA A 25/11-B
Descripción del producto
Bomba simple de rotor húmedo,clase A para calefacción, con motor síncrono de imán permanente de velocidad
variable con variador de frecuencia y sensónica integrados.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Húmedo
Simple
2,3 m3/h
7,1 mca
90,0 ºC
A/B03

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Caudal
Pérdida de carga
Presión de aspiración

A 25/11-B
2,3 m3/h
7,1 mca
5,5 Hmín (m)

Presión sonora
Construcción

----- dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Revoluciones
Tensión de alimentación
Potencia consumida
Protección
(P1)
Aislamiento
Intensidad

2.820 rpm
Monofásica
0,09 kW
IP 44
Clase H
0,35 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.
Presión de trabajo
Temperaturas

10 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 15ºC

Conexiones

R 1"

Peso kg

P. Tarifa 2018 :924,00 €

3,8

Iva no incluido (02/04/2018
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Url de validació
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SAP 25/125-0.25/Bb
Descripción del producto
Bomba de rotor seco en línea para sistemas de calefacción, climatización y usos industriales
Aplicación: En todos los sistemas de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, agua, agua de condensados,
agua glicolada hasta el 50%, otros medios sin aceites minerales o abrasivos.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos

Datos obtenidos
Bomba

A.C.S.
Agua
Seco
Simple
1,7 m3/h
7,7 mca
65,0 ºC
A/B04

Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Modelo
Rodete
Caudal
Pérdida de carga
NPSH requerido
Presión sonora
Construcción

Grafica de la bomba

SAP 25/125-0.25/Bb
Ø 80
1,7 m3/h
7,7 mca
2,4 m
49 dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Velocidad
Potencia Nominal (Pn)
Protección
Aislamiento
Consumo máx. 3x400 V
Consumo máx. 3x230 V
Potencia del eje (P2)
Potencia consumida
Rendimiento
motor
(P1)
Rendimiento bomba
Rendimiento global

2.950 rpm
0,25 kW
IP 54
Clase F
0,7 A
1,2 A
0,13 kW
0,19 kW
67,00 %
28,03 %
18,78 %

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas

Lo mm

H1 mm

A1 mm

A2 mm

Peso kg

316,0

192,0

313,0

53,0

13,0

Cuerpo de la bomba
Eje
Impulsor
Cierre mecánico
Juntas

BRONCE Rg 5
AISI 329
BRONCE Rg 5
Carbón / Carb. silicio
EPDM

Presión de trabajo
Temperaturas

10 bar
Máx +120ºC / Mín -15ºC
Máx ACS + 80ºC

Conexiones 1
Conexiones 2

R1"
R1"

P. Tarifa 2018 : Consultar
Iva no incluido (02/04/2018
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SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA SAP 25/125-0.25/Bb
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Campo de trabajo con rodete Ø 80 y variador de frecuencia
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AMC 25/6-B
Descripción del producto
Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y
variación de frecuencia y de presión incorporada.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

A.C.S.
Agua
Húmedo
Simple
1,9 m3/h
4,8 mca
65,0 ºC
A/B05

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Caudal
Pérdida de carga
Presión de aspiración

AMC 25/6-B
1,9 m3/h
4,8 mca
3,5 Hmín (m)

Presión sonora
Construcción

----- dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Revoluciones
Tensión de alimentación
Potencia consumida
Protección
(P1)
Aislamiento
Intensidad

2.850 rpm
Monofásica
0,06 kW
IP 44
Clase H
0,59 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.
Presión de trabajo
Temperaturas

6 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 2ºC

Conexiones

R 1"

Peso kg

P. Tarifa 2018 :974,00 €

4,8

Iva no incluido (02/04/2018
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 40/18-B
Descripción del producto
Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y
variación de frecuencia y de presión incorporada.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Húmedo
Simple
4,0 m3/h
12,8 mca
90,0 ºC
C/B06

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Caudal
Pérdida de carga
Presión de aspiración

AM 40/18-B
4,0 m3/h
12,8 mca
14,5 Hmín (m)

Presión sonora
Construcción

----- dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Revoluciones
Tensión de alimentación
Potencia consumida
Protección
(P1)
Aislamiento
Intensidad

2.850 rpm
Monofásica
0,41 kW
IP 44
Clase H
0,59 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.
Presión de trabajo
Temperaturas

6 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 2ºC

Conexiones

DN 40

Peso kg

P. Tarifa 2018 :2.127,00 €

16,3

Iva no incluido (02/04/2018
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Codi Segur de Validació
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Url de validació
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SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA AM 40/18-B
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SIP 40/145.1-1.5 KSV
Descripción del producto
Bomba de rotor seco para calefacción, climatización y usos industriales con variador de frecuencia incorporado en la
propia bomba.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Seco
Simple
8,3 m3/h
18,1 mca
90,0 ºC
C/B07

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Rodete
Caudal
Pérdida de carga
NPSH requerido
Presión sonora
Construcción

SIP 40/145.1-1.5 KSV
Ø 135
8,3 m3/h
18,1 mca
57 dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Velocidad
Potencia Nominal (Pn)
Protección
Aislamiento
Consumo máx. 3x400 V
Consumo máx. 3x230 V
Potencia del eje (P2)
Potencia consumida
Rendimiento
motor
(P1)
Rendimiento bomba
Rendimiento global
Sondas

2.702 rpm
1,50 kW
IP 54
Clase F
3,3 A
5,7 A
0,84 kW
1,00 kW
84,20 % (IE3)
41,35 %
34,81 %
2 sondas incluidas

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Cuerpo de la bomba
Eje
Impulsor
Cierre mecánico
Juntas

GG 20
AISI 329
GG 20
Carbón / Carb. silicio
EPDM

Presión de trabajo
Temperaturas

10 bar
Máx +120ºC / Mín -15ºC
Máx ACS + 80ºC

Conexiones

Bridas: ISO 7005
DN 40

Peso kg

P. Tarifa 2018 :3.204,00 €

43,0

Iva no incluido (02/04/2018
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA SIP 40/145.1-1.5 KSV
Campo de trabajo con su variador de frecuencia incorporado
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: BCN

SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SAP 25/125-0.65 KSC
Descripción del producto
Bomba de rotor seco para calefacción, climatización y usos industriales con variador de frecuencia incorporado en la
propia bomba.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Seco
Simple
3,3 m3/h
17,7 mca
90,0 ºC
C/B08

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Rodete
Caudal
Pérdida de carga
NPSH requerido
Presión sonora
Construcción

SAP 25/125-0.65 KSC
Ø 125
3,3 m3/h
17,7 mca
51 dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Velocidad
Potencia Nominal (Pn)
Protección
Aislamiento
Consumo máx. 3x400 V
Consumo máx. 3x230 V
Potencia del eje (P2)
Potencia consumida
Rendimiento
motor
(P1)
Rendimiento bomba
Rendimiento global
Sondas

2.803 rpm
0,65 kW
IP 54
Clase F
1,8 A
3,1 A
0,36 kW
0,50 kW
73,00 %
31,62 %
23,08 %
Sin sondas

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Cuerpo de la bomba
Eje
Impulsor
Cierre mecánico
Juntas

GG 20
AISI 329
GG 20
Carbón / Carb. silicio
EPDM

Presión de trabajo
Temperaturas

10 bar
Máx +120ºC / Mín -15ºC
Máx ACS + 80ºC

Conexiones 1
Conexiones 2

R1"
R1"

Peso kg

P. Tarifa 2018 :2.057,00 €

18,0

Iva no incluido (02/04/2018
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

: 03/07/2018
: VI.18.043
: RESIDÈNICA A BEGUES
:
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Dirección
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:
:
:
: BCN

SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA SAP 25/125-0.65 KSC
Campo de trabajo con su variador de frecuencia incorporado
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SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SAP 25/125-0.65 KSV
Descripción del producto
Bomba de rotor seco para calefacción, climatización y usos industriales con variador de frecuencia incorporado en la
propia bomba.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Datos requeridos
Uso
Fluido
Rotor
Tipo
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Seco
Simple
5,1 m3/h
15,8 mca
90,0 ºC
C/B09

Grafica de la bomba

Datos obtenidos
Bomba
Modelo
Rodete
Caudal
Pérdida de carga
NPSH requerido
Presión sonora
Construcción

SAP 25/125-0.65 KSV
Ø 125
5,1 m3/h
15,8 mca
51 dB(A) (a 1 metro)
In-line

Motor
Velocidad
Potencia Nominal (Pn)
Protección
Aislamiento
Consumo máx. 3x400 V
Consumo máx. 3x230 V
Potencia del eje (P2)
Potencia consumida
Rendimiento
motor
(P1)
Rendimiento bomba
Rendimiento global
Sondas

2.884 rpm
0,65 kW
IP 54
Clase F
1,8 A
3,1 A
0,48 kW
0,66 kW
73,00 %
33,19 %
24,23 %
2 sondas incluidas

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos

Características técnicas
Cuerpo de la bomba
Eje
Impulsor
Cierre mecánico
Juntas

GG 20
AISI 329
GG 20
Carbón / Carb. silicio
EPDM

Presión de trabajo
Temperaturas

10 bar
Máx +120ºC / Mín -15ºC
Máx ACS + 80ºC

Conexiones 1
Conexiones 2

R1"
R1"

Peso kg

P. Tarifa 2018 :2.424,00 €

20,0

Iva no incluido (02/04/2018
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:
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A/IC.01

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-34 / 69 H - C - PN10
Datos Generales
Fluido
Potencia de intercambio
Caudal
Temperatura entrada
Temperatura salida
Perdida de carga

Caliente
Agua
kW
l/h
ºC
ºC
kPa

Agua
150.0

Propiedades termodinámicas
Densidad
Calor especifico
Conductividad térmica
Viscosidad media
Viscosidad pared

Frio

kg/m³
kJ/kg×ºK
W/m×ºK
mPa×s
mPa×s

8802.7
80.0
65.0
22.6

8783.9
60.0
75.0
22.5

Caliente

Frio

976.60
4.19
0.66
0.42
0.45

979.47
4.19
0.66
0.45
0.42

Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logarítmica media
Numero de placas
Agrupamiento
Tipo / porcentaje
Superficie de intercambio efectiva
Coef. global de transmisión (servicio / limpio)
Sobredimensionamiento
Factor de ensuciamiento
Presión de trabajo / prueba
Temperatura máxima de diseño
Acorde a normativa

ºC

m²
W/m²×ºK
%
m²×ºK/kW
bar
ºC

5.00
69
1 x 34 / 1 x 34
H
5.62
5330.4 / 6164.4
15.64
0.0253
10.0 / 14.3
100.0
PED 2014/68/UE Art 4.3

Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos
Material de las placas / grosor
Material de las juntas
Material de las conexiones circuito caliente
Material de las conexiones circuito frio
Diámetro de las conexiones
Situación de las conexiones (Caliente / frio)
Tipo de bastidor
Especificación pintura del bastidor
Largo, alto, ancho y peso del bastidor

mm

ST 52.3 / calidad 8.8
AISI 316 / 0.5 mm
Nitrilo HT ( sin pegamento )
AISI 316
AISI 316
R 1 1/4 "
F1 - F4 / F3 - F2
C - PN10
Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010
425 mm/ 755 mm/ 194 mm/ 65 kg

Precios y plazos
Precio unitario tarifa 2018
Cantidad
Precio total tarifa 2018
Plazo de entrega
Transporte
Forma de pago
Validez de la oferta
Fecha máxima para recepción del pedido

Euros
Unidades
Euros

1703.59
1
1703.59
De 3 a 8 semanas a confirmar
Excluido
La habitual con Vds.
2 semanas
31/12/2018
(versión 02/04/2018)
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A/IC.02

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-32 / 21 H - C - PN10
Datos Generales
Fluido
Potencia de intercambio
Caudal
Temperatura entrada
Temperatura salida
Perdida de carga

Caliente
Agua
kW
l/h
ºC
ºC
kPa

Agua
40.0

Propiedades termodinámicas
Densidad
Calor especifico
Conductividad térmica
Viscosidad media
Viscosidad pared

Frio

kg/m³
kJ/kg×ºK
W/m×ºK
mPa×s
mPa×s

2347.4
80.0
65.0
8.8

1751.2
50.0
70.0
5.5

Caliente

Frio

976.60
4.19
0.66
0.42
0.49

983.44
4.18
0.65
0.49
0.42

Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logarítmica media
Numero de placas
Agrupamiento
Tipo / porcentaje
Superficie de intercambio efectiva
Coef. global de transmisión (servicio / limpio)
Sobredimensionamiento
Factor de ensuciamiento
Presión de trabajo / prueba
Temperatura máxima de diseño
Acorde a normativa

ºC

m²
W/m²×ºK
%
m²×ºK/kW
bar
ºC

12.33
21
1 x 10 / 1 x 10
H
0.79
4064.8 / 4678.6
15.10
0.0322
10.0 / 14.3
100.0
PED 2014/68/UE Art 4.3

Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos
Material de las placas / grosor
Material de las juntas
Material de las conexiones circuito caliente
Material de las conexiones circuito frio
Diámetro de las conexiones
Situación de las conexiones (Caliente / frio)
Tipo de bastidor
Especificación pintura del bastidor
Largo, alto, ancho y peso del bastidor

mm

ST 52.3 / calidad 8.8
AISI 316 / 0.5 mm
Nitrilo HT ( sin pegamento )
AISI 316
AISI 316
R 1 1/4 "
F1 - F4 / F3 - F2
C - PN10
Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010
260 mm/ 480 mm/ 194 mm/ 40 kg

Precios y plazos
Precio unitario tarifa 2018
Cantidad
Precio total tarifa 2018
Plazo de entrega
Transporte
Forma de pago
Validez de la oferta
Fecha máxima para recepción del pedido

Euros
Unidades
Euros

707.70
1
707.70
De 3 a 8 semanas a confirmar
Excluido
La habitual con Vds.
2 semanas
31/12/2018
(versión 02/04/2018)
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SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION NG - 50/6
Datos generales
Tipo de aplicación
Tipo de vaso
Modelo de vaso
Temperatura de llenado

Volumen de agua
: Circuitos cerrados
El volumen de la instalación
: Sin transferencia de masa Nº de tramos a calcular
: N - 50/6
Volumen de la instalación
: 10.0 ºC

Tramos

Datos de cálculo
Concentración de etilenglicol
Presión estática
Presión mínima - tª mínima
Presión máxima - tª máxima
Presión de la válvula de seguridad

: Es conocido
:1
: 1839.3 litros

:
:
:
:
:

0.0 %
5.0 m
1.0 bar
3.0 bar
6.0 bar

Volumen
1839 l

Tª mínima

Tª máxima

7 ºC

35 ºC

Modelo seleccionado
Vaso de expansión principal

: 1 x NG - 50/6

Datos técnicos del conjunto
Presión máxima de trabajo
Pres. vaso sin conectar al circuito
Cap. de acumulación necesaria
Expansión total de la instalación
Volumen de agua en el vaso a
- temperatura mínima
- temperatura de llenado

Croquis del vaso NG - 50/6

Dimensiones del vaso NG - 50/6
: 6 bar
: 0.8 bar
: 24.2 litros
: 10.9 litros
:
:

5.0 litros
5.4 litros

Anchura (D)
Altura (H)
Diámetro de conexiones (A)
Medida h
Medida k
Peso

: 409.0 mm
: 493.0 mm
: R 3/4"
: 175.0 mm
: 340.0 mm
: 7.5 kg

Características del tipo Thermopress N
- Para sistemas cerrados de calefacción
y climatización.
- Conexiones roscadas.
- Membrana no recambiable.
- Temp. máxima del vaso: 70ºC.
- Temp. máxima de la instalación: 120ºC.
- Homologación según directiva 97/23/CE
de aparatos a presión.
- Color gris.
- Presión inicial : 1.5 bar
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SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION N - 400/6
Datos generales
Tipo de aplicación
Tipo de vaso
Modelo de vaso
Temperatura de llenado

Volumen de agua
: Circuitos cerrados
El volumen de la instalación
: Sin transferencia de masa Nº de tramos a calcular
: N - 400/6
Volumen de la instalación
: 10.0 ºC

Tramos

Datos de cálculo
Concentración de etilenglicol
Presión estática
Presión mínima - tª mínima
Presión máxima - tª máxima
Presión de la válvula de seguridad

: Es conocido
:1
: 5591.4 litros

:
:
:
:
:

0.0 %
12.0 m
1.7 bar
5.0 bar
6.0 bar

Volumen
5591 l

Tª mínima

Tª máxima

10 ºC

80 ºC

Modelo seleccionado
Vaso de expansión principal

: 1 x N - 400/6

Datos técnicos del conjunto
Presión máxima de trabajo
Pres. vaso sin conectar al circuito
Cap. de acumulación necesaria
Expansión total de la instalación
Volumen de agua en el vaso a
- temperatura mínima
- temperatura de llenado

Croquis del vaso N - 400/6

Dimensiones del vaso N - 400/6
: 6 bar
: 1.5 bar
: 315.3 litros
: 160.6 litros
:
:

29.6 litros
29.6 litros

Anchura (D)
Altura (H)
Diámetro de conexiones (A)
Medida h
Medida k
Peso

: 740.0 mm
: 1070.0 mm
: R 1"
: 245.0 mm
: 540.0 mm
: 65.0 kg

Características del tipo Thermopress N
- Para sistemas cerrados de calefacción
y climatización.
- Conexiones roscadas.
- Membrana no recambiable.
- Temp. máxima del vaso: 70ºC.
- Temp. máxima de la instalación: 120ºC.
- Homologación según directiva 97/23/CE
de aparatos a presión.
- Color gris.
- Presión inicial : 1.5 bar
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SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION NG - 18/6
Datos generales
Tipo de aplicación
Tipo de vaso
Modelo de vaso
Temperatura de llenado

Volumen de agua
: Circuitos cerrados
El volumen de la instalación
: Sin transferencia de masa Nº de tramos a calcular
: N - 18/6
Volumen de la instalación
: 10.0 ºC

Tramos

Datos de cálculo
Concentración de etilenglicol
Presión estática
Presión mínima - tª mínima
Presión máxima - tª máxima
Presión de la válvula de seguridad

: Es conocido
:1
: 150.0 litros

:
:
:
:
:

0.0 %
12.0 m
1.7 bar
5.0 bar
6.0 bar

Volumen
150 l

Tª mínima

Tª máxima

10 ºC

90 ºC

Modelo seleccionado
Vaso de expansión principal

: 1 x NG - 18/6

Datos técnicos del conjunto
Presión máxima de trabajo
Pres. vaso sin conectar al circuito
Cap. de acumulación necesaria
Expansión total de la instalación
Volumen de agua en el vaso a
- temperatura mínima
- temperatura de llenado

Croquis del vaso NG - 18/6

Dimensiones del vaso NG - 18/6
: 3 bar
: 1.5 bar
: 10.5 litros
: 5.3 litros
:
:

Anchura (D)
Altura (H)
Diámetro de conexiones (A)
Peso

: 280.0 mm
: 345.0 mm
: R 3/4"
: 2.8 kg

1.3 litros
1.3 litros

Características del tipo Thermopress N
- Para sistemas cerrados de calefacción
y climatización.
- Conexiones roscadas.
- Membrana no recambiable.
- Temp. máxima del vaso: 70ºC.
- Temp. máxima de la instalación: 120ºC.
- Homologación según directiva 97/23/CE
de aparatos a presión.
- Color gris.
- Presión inicial : 1.5 bar
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SEDICAL - HOJA TÉCNICA DEL VASO DE EXPANSION DT5 200 - R 1 1/4"
Datos generales
Tipo de aplicación
Tipo de vaso
Modelo de vaso
Temperatura de llenado

Volumen de agua
: Circuitos abiertos
El volumen de la instalación
: Sin transferencia de masa Nº de tramos a calcular
: DTS 200 - R 1 1/4"
Volumen de la instalación
: 10.0 ºC

Tramos

Datos de cálculo
Concentración de etilenglicol
Presión estática
Presión mínima - tª mínima
Presión máxima - tª máxima
Presión de la válvula de seguridad

: Es conocido
:1
: 2841.8 litros

:
:
:
:
:

0.0 %
12.0 m
3.0 bar
6.0 bar
10.0 bar

Volumen
2842 l

Tª mínima

Tª máxima

10 ºC

70 ºC

Modelo seleccionado
Vaso de expansión principal

: 1 x DT5 200 - R 1 1/4"

Datos técnicos del conjunto
Presión máxima de trabajo
Pres. vaso sin conectar al circuito
Cap. de acumulación necesaria
Expansión total de la instalación
Volumen de agua en el vaso a
- temperatura mínima
- temperatura de llenado

Dimensiones del vaso DT5 200 - R 1 1/4"
: 10 bar
: 2.8 bar
: 156.6 litros
: 63.7 litros
:
:

10.0 litros
10.0 litros

Croquis del vaso DT5 200 - R 1 1/4"

Anchura (D)
Altura (H)
Diámetro de conexiones (A)
Medida h
Peso

: 634.0 mm
: 975.0 mm
: R 1 ¼"
: 80.0 mm
: 47.0 kg

Características del tipo Refix DT
- Para instalaciones de agua potable, con
incrementos de presión y calentamiento de

agua.

4807.Temper.

- Con válvula de recirculación del agua
antilegionela, incluido cierre y vaciado.(<600l)
- Membrana recambiable según DIN
máxima 70ºC ,KTW C, W270
- Fabricados y probados según DIN 4807 T 5,
DIN DVGW Reg. NW 9481AU2133 Y NW
9481AT2535.
- Homologados según directiva 97/23/CE de
aparatos a presión.
- Color verde.
- Presión inicial : 4.0 bar.
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SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 25
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 25
: 16÷400 kPa
: Green.2
: 2.20
: 25 bar
: -20/100 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: 1" H Pulgadas
: 128 mm
: 153 mm
: 47 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-01 CALOR
: Agua
: SMGreen K2 25

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

2376

0.66

2.38

Caudal obtenido

2400

0.67

2.40

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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: FN.0.2
: 24 VAC
: 0-10V DC o 2-10V DC
: 3.0 VA

P. TARIFA 18 : 356.30 €
Iva no incluido (v.02/04/18)

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:04/07/2018
:VI.18.043
:RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 40
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 40
: 16÷400 kPa
: Green.3
: 2.30
: 25 bar
: -20/100 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: 1 ½" H Pulgadas
: 191 mm
: 192,2 mm
: 100,2 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-01 FRED
: Agua
: SMGreen K2 40

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

6552

1.82

6.55

Caudal obtenido

6730

1.87

6.73

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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: FH.0.2
: 24 VAC
: 0-10V DC o 2-10V DC
: 3.0 VA

P. TARIFA 18 : 726.80 €
Iva no incluido (v.02/04/18)

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:04/07/2018
:VI.18.043
:RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 25
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 25
: 16÷400 kPa
: Green.2
: 1.60
: 25 bar
: -20/100 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: 1" H Pulgadas
: 128 mm
: 153 mm
: 47 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-02 CALOR
: Agua
: SMGreen K2 25

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

1656

0.46

1.66

Caudal obtenido

1700

0.47

1.70

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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: 3.0 VA
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:
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SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 32
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 32
: 16÷400 kPa
: Green.2
: 4.70
: 25 bar
: -20/100 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: 1 ¼" H Pulgadas
: 128 mm
: 153 mm
: 47 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-02 FRED
: Agua
: SMGreen K2 32

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

4392

1.22

4.39

Caudal obtenido

4440

1.23

4.44
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: FN.0.2
: 24 VAC
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: 3.0 VA

P. TARIFA 18 : 366.80 €
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:04/07/2018
:VI.18.043
:RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 25
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 25
: 16÷400 kPa
: Green.2
: 2.40
: 25 bar
: -20/100 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: 1" H Pulgadas
: 128 mm
: 153 mm
: 47 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-03 CALOR
: Agua
: SMGreen K2 25

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

2592

0.72

2.59

Caudal obtenido

2610

0.72

2.61
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: FN.0.2
: 24 VAC
: 0-10V DC o 2-10V DC
: 3.0 VA

P. TARIFA 18 : 356.30 €
Iva no incluido (v.02/04/18)

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:04/07/2018
:VI.18.043
:RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 40
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 40
: 16÷400 kPa
: Green.3
: 2.60
: 25 bar
: -20/100 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: 1 ½" H Pulgadas
: 191 mm
: 192,2 mm
: 100,2 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-03 FRED
: Agua
: SMGreen K2 40

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

7632

2.12

7.63

Caudal obtenido

7776

2.16

7.78
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: FH.0.2
: 24 VAC
: 0-10V DC o 2-10V DC
: 3.0 VA

P. TARIFA 18 : 726.80 €
Iva no incluido (v.02/04/18)

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:04/07/2018
:VI.18.043
:RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 20
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 20
: 30÷400 kPa
: Green.1
: 2.30
: 25 bar
: -20/110 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: ¾" H Pulgadas
: 94 mm
: 131 mm
: 31 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-04 CALOR
: Agua
: SMGreen K2 20

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

612

0.17

0.61

Caudal obtenido

641

0.18

0.64

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:04/07/2018
:VI.18.043
:RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 20
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Válvula automática de dos vías con regulación directa de la
presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo,
motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos.

Características técnicas
Modelo
Modelo
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima

: SMGreen K2 20
: 30÷400 kPa
: Green.1
: 3.50
: 25 bar
: -20/110 ºC
: 400 kPa

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: Fibra de vidrio reforzada
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
d
L
H1
H2

: ¾" H Pulgadas
: 94 mm
: 131 mm
: 31 mm

Datos de la instalación

Características técnicas del servomotor

Local
Fluido
Modelo

Modelo
Tensión
Control
Consumo

: CL-04 FRED
: Agua
: SMGreen K2 20

Opciones incluidas en el precio

l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

936

0.26

0.94

Caudal obtenido

946

0.26

0.95
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: FT.0.2
: 24 VAC
: 0-10V DC
: 3.0 VA

P. TARIFA 18 : 237.20 €
Iva no incluido (v.02/04/18)

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:04/07/2018
:VI.18.043
:RESIDÈNCIA A BEGUES
:

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - KC J M 15
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Regulador automático de caudal y control de temperatura ajustable
exteriormente a cualquier valor comprendido entre sus limites
mínimos y máximos con servomotor accionando una válvula de
asiento incorporada. Disponiendo de rosca hembra en la conexión
de salida, la conexión de entrada se puede seleccionar entre
rosca hembra, rosca macho o soldar cobre.

Características técnicas
Modelo
Rango seleccionado
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima
Servomotor

: KC J M 15
: 17÷210 kPa
: Y-Negro
: 2.48
: 16 bar
: 5/100 ºC
: 210 kPa
: EV.0.3 (230)

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: POM Polioximetalina
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
D
d
d1
L
A
H1
H2

Datos de la instalación
Local
Fluido
Modelo

: 1 ¼" M Pulgadas
: ½" H Pulgadas
: ½" H Pulgadas
: 115 mm
: 137 mm
: 93 mm
: 79,5 mm

Características técnicas del servomotor

: FANCOIL CALOR
: Agua
: KC J M 15
l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

216

0.06

0.22

Caudal obtenido

215

0.06

0.22

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Fecha
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Proyecto
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:

Empresa
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Dirección
Localidad

:
:
:
:BCN

SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - KC J M 15
Descripción general del producto.

Fotografía despiece

Regulador automático de caudal y control de temperatura ajustable
exteriormente a cualquier valor comprendido entre sus limites
mínimos y máximos con servomotor accionando una válvula de
asiento incorporada. Disponiendo de rosca hembra en la conexión
de salida, la conexión de entrada se puede seleccionar entre
rosca hembra, rosca macho o soldar cobre.

Características técnicas
Modelo
Rango seleccionado
Cartucho seleccionado
Ajuste
Presión máxima (PN)
Temperatura agua
Presión diferencial máxima
Servomotor

: KC J M 15
: 17÷210 kPa
: Y-Verde
: 3.43
: 16 bar
: 5/100 ºC
: 210 kPa
: EV.0.3 (230)

Esquema

Materiales
Cuerpo de la válvula : Latón forjado ASTM CuZn39P
Cartucho
: POM Polioximetalina
Diafragma
: Caucho hidro. acrilonnit.Juntas tóricas
: EPDM
Orificios tomas de presión : ¼ ISO

Dimensiones
D
d
d1
L
A
H1
H2

Datos de la instalación
Local
Fluido
Modelo

: 1 ¼" M Pulgadas
: ½" H Pulgadas
: ½" H Pulgadas
: 115 mm
: 137 mm
: 93 mm
: 79,5 mm

Características técnicas del servomotor

: FANCOIL FRED
: Agua
: KC J M 15
l/h

l/s

m³/h

Caudal deseado

432

0.12

0.43

Caudal obtenido

432

0.12

0.43

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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INNOVACION, EXPERIENCIA Y
FIABILIDAD

●

Memoria de Control

● Memoria de control
Sistema de Gestión de Edificios (SGE) Sedical

Introducción
El objeto de este documento es describir la implantación de un sistema de control de edificios (SGE) en la
instalación de la Residencia en Begues .El SGE permitirá realizar un control y telegestión de las
instalaciones técnicas de los edificios afectados y la gestión energética, asegurando una reducción de los
gastos de explotación, operación y mantenimiento, y mejorando las condiciones de confort y seguridad
de los mismos.
El SGE deberá disponer de la posibilidad de integración con otros subsistemas, aportando al edificio, entre
otras, las siguientes ventajas:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avanzados sistemas de tratamiento de información.
Flexibilidad para la ubicación del centro principal de control y los puestos de mantenimiento
y seguridad en cualquier punto del edificio, gracias a la comunicación a través de una red de
cableado estructurado.
Facilidad para ejercer las labores de mantenimiento y asistencia técnica.
Versatilidad del edificio tanto en su distribución como en la disposición física de los puestos
de trabajo de los usuarios.
Se creará una estructura que garantiza la sostenibilidad del edificio, ya que los elementos
implantados en ella son fácilmente sustituibles, sin que esto la afecte.
La implantación de este tipo de estructuras, añadirá valor al edificio, dotándolo al mismo
tiempo de mayor prestigio.
La operatividad en la gestión del edificio se hará más eficaz, con la ventaja de poder invertir
menor tiempo en la explotación de las instalaciones.
Gestión del consumo energético a fin de establecer estrategias de ahorro de energía y así
conseguir un mejor retorno de inversión de las instalaciones de un edificio.

2
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●

Memoria de Control

Justificación
El objeto de este proyecto es describir la implantación de un sistema de gestión de las instalaciones de
control con la programación necesaria y el Software del Sistema de Gestión, de forma que se pueda
realizar un control local (en el propio edificio), telegestionado (control remoto) y automático de las
instalaciones técnicas de:
●
●
●

Climatización (Refrigeración y Calefacción)
Ventilación
Integraciones:
●
●
●
●

Equipos Generación Frío y/o Calor (Enfriadoras/Calderas/Bombas de Calor /
Unidades Interiores Sistemas VRV)
Variadores de Velocidad
Medidores de Energía Térmica

Gestión Energética Consumo Instalaciones Electromecánicas

Todo ello en base a asegurar una reducción de los gastos de explotación, el mantenimiento de las
condiciones de confort y seguridad requeridas.

3
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●

Memoria de Control

Sistema de control de Edificios
Definición Solución Sedical
Sistema de automatización y control de edificios (Sedical)
El sistema de automatización y control de edificios, deberá disponer de un diseño modular que
permita abarcar unas funciones de operación, monitorización y control virtualmente ilimitadas.
El sistema será escalable cubriendo desde edificios pequeños y autónomos hasta grandes
complejos de edificios intercomunicados.
Deberá de disponer de funcionalidad para abarcar no sólo los típicos sistemas HVAC, como
calefacción, ventilación, aire acondicionado y agua caliente sanitaria, sino también para otros
servicios de los edificios, como electricidad y alumbrado, o incendios y seguridad, incluso dentro
de una misma unidad de control.
El sistema de gestión se puede dividir en tres niveles:
●
●
●

Nivel de supervisión
Nivel de automatización
Nivel de captación (sensores)

Integraciones a equipos y subsistemas
(Pasarela Serie CENTRAWeb)
Abierto a integraciones
El sistema de control deberá disponer de arquitectura abierta permitiendo la integración de
equipos de terceros en los tres niveles del sistema. Incluso para el intercambio de información
entre los componentes del sistema, utilizará un protocolo estándar ampliamente adoptado por
el mundo de la automatización de edificios como es el protocolo BACnet.
BACnet IP –la comunicación entre los equipos del nivel de automatización.
BACnet MSTP – para la comunicación entre los equipos de unidades terminales.
Para las integraciones con sistemas terceros el sistema de gestión deberá también soportar
componentes y sistemas con interfaces tales como Ethernet, LON, LON‐IP, KNX‐IP, MODbus, M‐
bus, SNMP, etc...
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●

Memoria de Control

Características de los controladores
Controladores de gestión de procesos (Controladores Serie CentraWebPlus)
Los controladores de gestión de procesos son aquellos que manejan
las producciones de frio y calor, climatizadores, grupos de bombeo...
CentraWebPlus es una familia de controladores de procesos
libremente programables, flexibles, capaces de reducir el consumo
energético con diversas funcionalidades para control de edificios.
El protocolo de comunicación es BACnet IP (certificado BTL (BACnet Testing Laboratories) .

Características
El controlador de la serie CentraWebPlus se trata de un controlador para edificios libremente
programable con comunicación BACnet IP, de acuerdo a ISO 16484‐5 y B‐BC (BACnet‐BACnet Building
Controller)
El Controlador CentraWebPlus para edificios deberá cumplir los siguientes standards:
● Bacnet standard versión 2010 o posterior (ANSI/ASHRAE 135‐2010 o posterior)
● Protocolo BACnet versión 1.12 o posterior
● Comunicación BACnet/IP según ISO 16484‐5
● IEEEC 802.3 (Protocolo Ethernet)
● Comunicación BACnet/MSTP según ISO 16484‐5
● BTL (BACnet Testing Laboratories) testeado y listado
● Certificado BTL (p.e. WSPCert)
● Certificado AMEV AS‐A (p.e. WSPCert)
● Comunicación M‐Bus de acuerdo a EN 1434‐3
● Comunicación Master Modbus RTU sobre EIA‐485
● EN 60730‐1 y EN 60730‐2‐9 o mejor (CE conformity Europe)
● UL 60730 (UL conformidad Norte América)
● Grado de protección IP20 o mejor para montaje en interior de armarios eléctricos
● Grado de protección IP30 o mejor para montaje en paneles eléctricos exteriores (p.e. sobre
pared)
El informe de test BTL y PICS (PICS= Protocol Implementation Conformance Statement) se debe
suministrar para demostrar la compatibilidad BACnet detallada y el cumplimiento BACnet.
El controlador CentraWebPlus para edificios deberá permitir el siguiente número de objetos BACnet:
● 500 Objetos de Registros de Tendencia como mínimo.
● 5.000.000 registros de tendencia como mínimo, almacenados en memoria interna.
● 16 Clases de notificación como mínimo.
● Número ilimitado de objetos de Horario (sólo limitados por el tamaño de la aplicación)
● Número ilimitado de objetos de Calendario (sólo limitados por el tamaño de la aplicación)
● Número ilimitado de Objetos de Valores Analógicos, Valores Binarios, Valores Multiestado
(sólo limitados por el tamaño de la aplicación)
● 250 objetos de conexiones de valor de entrada BACnet de otros dispositivos BACnet como
mínimo.
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El controlador CentraWebPlus para edificios deberá cumplir los siguientes servicios BACnet:
● Suscripciones COV sobre los tipos de puntos de control.
● 250 suscripciones cliente COV como mínimo.
● 1.200 notificaciones COV por minuto como mínimo.
El controlador CentraWebPlus para edificios soporta los siguientes datos de comunicación, sin necesidad
de gateways externas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

BACnet/IP (BACnet sobre IP) a 10/100MBit/s.
DHCP soportado.
Funcionalidad BBMD.
20 “Foreign Devices” por BBMD como mínimo.
BACnet/MSTP (BACnet sobre MSTP) a 115,2 Kbit/s.
FTP, a 10/100 MBit/s.
Comunicación con módulos externos de entradas/salidas a 115,2 Kbit/s.
Comunicación Modbus RTU Master hasta 115.2 Kbit/s
Comunicación M‐Bus hasta 9.600 Kbit/s

Interfaces de Comunicación
El controlador CentraWebPlus para edificios soporta las siguientes opciones de comunicación:
●

●
●

Interface LONWORKS para integración de equipos LONWORKS tales como módulos de
entradas/salidas LONWORKS, controladores de zona, estaciones meteorológicas,
contadores, controladores de edificios, o cualquier dispositivo LONWORKS.
Velocidad de comunicación LONWORKS 78 Kbit/s.
Comunicación LONWORKS con hasta 600 variables de red.

El controlador CentraWebPlus para edificios dispone de sistema operativo LINUX para maximizar su
fiabilidad y para una operación segura e independiente. Esto es especialmente importante para sistemas
de automatización de edificios con acceso Internet.
El controlador CentraWebPlus para edificios soporta los siguientes interfaces de hardware:
●
●

●
●
●
●

Ethernet 10/100Mbit/s, auto sensible, interface hardware RJ45.
RS485 aislado 115,2 Kbit/s para comunicación BACnet/MSTP o con módulos externos de
entradas/salidas. Ajuste de resistencia de bias y de resistencia de terminación mediante
interruptor deslizable de fácil acceso.
RS485 sin aislar 115,2Kbit/s para comunicación BACnet/MSTP o con módulos externos de
entradas/salidas.
RS232 para acceso al terminal, con interface RJ45.
USB2.0 Host interface, 500mA, para conexión y comunicación con interface externa
LONWORKS.
USB2.0 interface de equipo para acceso al controlador para la herramienta de
programación.

El controlador CentraWebPlus para edificios dispone de servidor web con la siguiente funcionalidad:
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●
●
●

Operación de servidor web con plena funcionalidad para acceso a la aplicación.
Soportará al menos los navegadores Internet Explorer (9.0.x) o Mozilla Firefox (15.0.x)
Será posible desactivar el servidor web embebido como opción. Ello asegura la seguridad
en instalaciones críticas.

Proveerá páginas web con resolución 800x600 pixeles que permitan la operación vía PC estándar,
portátiles y paneles táctiles
●

●

●

Las páginas web de 800x600 pixeles estarán disponibles al menos en los siguientes
idiomas:
● Inglés
● Francés
● Alemán
● Italiano
● Español
● Flamenco
● Danés
● Finés
● Sueco
● Ruso
Cada lenguaje de las páginas web de 800x600 pixeles podrá seleccionar el runtime del
controlador para evitar la dependencia de un volcado de actualización cuando un nuevo
usuario quiera seleccionar un lenguaje.
El lenguaje de las páginas web de 800x600 pixeles se ligará al acceso de usuario para evitar
la selección manual del lenguaje local en cada acceso para el mismo usuario.

Proveerá páginas web de resolución 320x240 pixeles para permitir la operación mediante pequeñas
pantallas táctiles.
●

●

●

Las páginas web de resolución 320x240 pixeles estarán disponibles al menos en los
siguientes idiomas:
● Inglés
● Francés
● Alemán
● Italiano
● Sueco
● Ruso
Cada idioma de las páginas web de 320x240 pixeles podrá seleccionar el runtime del
controlador para evitar la dependencia de un volcado de actualización cuando un nuevo
usuario quiera seleccionar un lenguaje.
El lenguaje de las páginas web de 320x240 pixeles se ligará al acceso de usuario para evitar
la selección manual del lenguaje local en cada acceso para el mismo usuario.

La navegación del controlador CentraWebPlus para edificios dispondrá de las siguientes funcionalidades:
●
●

Al menos 5 accesos de navegación simultáneos
No se necesitará software adicional en los PC en los que corra el navegador. No se
aceptarán Plug‐ins o componentes active X sobre los PC clientes (PC en que corre el
navegador). Ello permitirá utilizar cada PC para la operación de navegación sin
procedimientos de instalación o actualización.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Idiomas locales antes listados.
Esquemas de planta gráficos y esquemas de aplicación.
Menú intuitivo: la estructura del menú reflejará la estructura de las plantas y de los lazos
de control.
Protección por usuario y password.
Definición Online de al menos 6 niveles de operador con derechos de lectura y escritura
seleccionables.
Grupos de acceso rápido configurables online para facilitar el acceso rápido y sencillo a
puntos de control más utilizados.
Visibilidad del punto de cambio del día actual.
Vistazo con un clic de todos los puntos en sobremando manual.
Acceso de lectura del buffer de alarmas.
Vistazo con un clic de todos los puntos en estado de alarma.
Acceso de lectura y escritura a todos los puntos de control.
Acceso de lectura y reseteo de los contadores de horas operacionales.
Definición Online de todos los programas horarios y calendarios.
Acceso de lectura/escritura online para todos los parámetros de aplicación.
Configuración online y acceso a todos los datos históricos (valores de tendencia)
Al menos 100 puntos de control se podrán configurar para tendencias.
Descarga online de los históricos para archivo o evaluación en hojas de datos tales como
Microsoft Excel.
Notificación visual y automática de todas las alarmas críticas.
Estadísticas Online y Diagnosis Online de comunicación LONWORKS y BACnet/IP.

Con el fin de no depender de una central de supervisión y por seguridad, el controlador CentraWebPlus
para edificios dispone de la siguiente funcionalidad:
●

●

Todas las funcionalidades de automatización del edificio, incluyendo estrategias de control,
lógicas de enclavamiento, gestión energética, programas horarios y calendarios anuales
residirán en el controlador y deberán ser operativos en el propio controlador de edificios
BACnet.
Las referencias de datos completas, tales como textos descriptivos, históricos, buffer de
alarmas, unidades de ingeniería, características, etc., deberán residir en el propio
controlador de edificios BACnet.

Para una aplicación de control rápida y efectiva, el controlador de edificio BACnet dispone de:
●
●
●

Comunicación peer to peer con otros controladores de edificios BACnet vía BACnet/IP y
BACnet MSTP.
Microprocesador de 32 bit.
Lazos de control priorizados por tiempo de ciclo (Multitarea)

Alarmas
Para una supervisión y monitorización efectiva de la aplicación, el controlador de edificio BACnet
dispone de la siguiente funcionalidad de alarmas:
●

Límites de Alarma por alta y por baja para puntos de control analógicos.
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●
●
●
●
●
●
●

Límites de aviso por alta y por baja para puntos de control analógicos.
Alarma para cambios en puntos de control entre modo manual y automático.
Alarma para último reconocimiento de alarma con selección de “última hora”.
Alarma para sobrepaso de un predefinido tiempo de funcionamiento de un equipo de
funcionamiento binario.
Alarma para sobrepaso de un predefinido número de cambios de estado de un equipo de
funcionamiento binario.
Enrutamiento de alarmas por E‐Mail/SMS vía red IP, incluyendo autentificación y
encriptación.
5 direcciones de E‐Mail diferentes para cada 20 usuarios (para alarma E‐Mail/SMS vía red
IP)

El controlador de edificio BACnet dispondrá de las siguientes capacidades de diagnosis integradas:
●
●
●

Depuración de Aplicación On‐line
Registro de comunicaciones Neuron Chip LONWORKS.
Registro de comunicaciones BACnet/IP.

Montaje y dimensiones
El controlador de edificio BACnet dispondrá de las siguientes opciones de montaje, con el fin de facilitar
la instalación:
●
●
●
●

Montaje en carril DIN standard.
Montaje en Pared.
Montaje en fondo de armario, de modo que se permita la interacción con el usuario.
Montaje en cajas eléctricas standard (“Fuse‐boxes”) según DIN43880.

El controlador de edificio BACnet deberá cumplir las siguientes dimensiones:
●
●

Tamaño máximo: 215,5x110x61 mm
Las dimensiones y la forma mecánica deberá permitir el montaje en cajas eléctricas
estándar según DIN43880.

El controlador de edificio BACnet dispone de la siguiente memoria:
● Memoria Flash: 1 GBytes como mínimo.
●

RAM: 128 Kbytes como mínimo.

●

SDRAM: 128 Mbytes

El controlador de edificio BACnet deberá estar libre de mantenimiento con batería de salvaguarda del
reloj y de datos volátiles. Esta salvaguarda debe ser de al menos 72 horas.

Entradas / Salidas
El controlador de edificio BACnet dispone de la siguiente funcionalidad en sus entradas/salidas físicas:
● 600 entradas/salidas físicas (entre entradas/salidas propias y externas vía módulos de
entradas/salidas)
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●

Al menos tres opciones de entradas/salidas propias para permitir una adaptación flexible
de costes en función de la instalación y aplicación.
●

Cero entradas/salidas propias (sólo entradas/salidas a través de tarjetas externas)

●

Catorce (14) entradas/salidas propias
●

4 Entradas Universales
12 Bit A/D de resolución al menos
Soportarán entradas binarias de 3 Hz (5 mA) o más rápidas.
Soportarán características NTC20kOhm y 0‐10VDC
Para agilizar el cableado, se proveerán terminales extraíbles y por
empuje.

●

4 Entradas Binarias
Abierto=24V, Cerrado= 2mA, 15Hz mínimo.
Protegido contra sobretensión 24Vac y 40 Vdc.
Para agilizar el cableado, se proveerán terminales extraíbles y por
empuje.

●

2 Salidas Universales
8 Bit D/A de resolución al menos. Soportarán 0‐11VDC y 0‐10VDC (salida
binaria), 1 mA. Para agilizar el cableado, se proveerán terminales
extraíbles y por empuje.

●

3 Relés, con dos terminales cada uno
Normalmente Abierto, 250V, 3A resistivo o 2A inductivo. Para agilizar el
cableado, se proveerán terminales extraíbles y por empuje.

●

1 Relé
Normalmente Abierto, 250V/10A. Para agilizar el cableado, se proveerán
terminales extraíbles y por empuje.

●

Veintiséis (26) entradas/salidas propias
●

10 Entradas Universales
12 Bit A/D de resolución al menos
Soportarán entradas binarias de 3 Hz (5 mA) o más rápidas.
Soportarán características NTC20kOhm y 0‐10VDC
Para agilizar el cableado, se proveerán terminales extraíbles y por
empuje.

●

4 Entradas Binarias
Abierto=24V, Cerrado= 2mA, 15Hz mínimo.
Protegido contra sobretensión 24Vac y 40 Vdc.
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Para agilizar el cableado, se proveerán terminales extraíbles y por
empuje.
●

4 Salidas Universales
8 Bit D/A de resolución al menos. Soportarán 0‐11VDC y 0‐10VDC (salida
binaria), 1 mA. Para agilizar el cableado, se proveerán terminales
extraíbles y por empuje.

●

3 Relés, con un terminal común
Normalmente Abierto, 250V, 3A resistivo o 2A inductivo. Para agilizar el
cableado, se proveerán terminales extraíbles y por empuje.

●

4 Relés con dos terminales cada uno
Normalmente Abierto, 250V, 3A resistivo o 2A inductivo. Para agilizar el
cableado, se proveerán terminales extraíbles y por empuje.

●

1 Relé
Normalmente Abierto, 250V/10A. Para agilizar el cableado, se proveerán
terminales extraíbles y por empuje.

●

Soportará 32 módulos de Entradas/Salidas externos del mismo tipo.

●

Soportará 128 módulos de Entradas/Salidas externos del mismo tipo.

El controlador de edificio BACnet soporta los siguientes módulos de Entradas/Salidas opcionales para
extender la capacidad de las entradas/salidas propias, cuando la demanda de la aplicación lo requiera:
●

Módulos de Entradas Universales:
8 Entradas: 16 Bit A/D de resolución al menos.
Soportará Entradas Binarias de 3 Hz (5 mA) o más rápidos.
Soportará características Pt100, Pt1000‐1, Pt1000‐2, Pt3000, Ni1000TK5000, Balco500,
NTC20K con pull‐up, NTC20KOhm sin pull‐up, NTC10K, 0‐10VDC, 0‐20mA.

●

Módulos de Entradas Binarias:
12 Entradas: 20 Hz.
Color de LED seleccionable verde/rojo (alarma/normal) o off/amarillo (estado)

●

Módulos de Salidas Universales:
8 salidas: 8 Bit, +/‐ 1mA, 0‐11VDC, on/off (0V‐10V)
Posición de seguridad seleccionable: Permanece en la misma posición, o 0%, o 50% o
100%. Potenciómetros de sobremando manual opcionales (0‐100%)

●

Módulos de Relé:
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6 Relés: Normalmente Abierto, 250V/4A.
Interruptores de sobremando manual opcionales (Manual‐Apagado‐Auto)
●

Módulos de Salidas Flotantes (3 Posiciones):
3 Salidas Flotantes: Normalmente Abierto, 250V/4.
Interruptores de sobremando manual opcionales (Manual‐Apagado‐Auto)

●

Módulos de Entradas/Salidas Mixtos:
34 Entradas/Salidas, con las siguientes combinaciones:
●

8 Entradas Universales:
10 Bit A/D de resolución al menos.
Soportarán entradas binarias de 3 Hz (5 mA) o más rápidas.
Soportarán características NTC20kOhm con pull‐up, 0‐10VDC con pull‐up, 0(2)‐
10VDC sin pull‐up, 0‐20mA.

●

12 Entradas Binarias:
15 Hz o más rápidas.
Un LED amarillo por entrada.

●

8 Salidas Universales:
8 Bit D/A de resolución al menos.
+/‐ 1 mA, 0‐11VDC, on/off (0V/10V)
Posición de seguridad seleccionable: permanece en la misma posición, o 0%, o
50% o 100%

●

6 Relés:
Normalmente Abierto, 24Vac/dc, 500 mA.
Un LED amarillo por relé.

Leds de indicación y operación
El controlador de edificio BACnet dispone de los siguientes elementos de indicación y operación para
diagnóstico:
● LED de indicación de alimentación.
●

LED de indicación de Alarma ( p.e. ausencia de aplicación, fallo de sensor, fallo RS485,
problema de hardware)

●

LED indicador aplicación (p.e Modo Calor, Modo Frío, Tiempo de Mantenimiento
alcanzado, etc)

●

LED para RS485 aislado “Tx” (Señal de transmisión)

●

LED para RS485 aislado “Rx” (Señal de recepción)
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●

LED de indicación de dispositivo conectado a USB2.0 Host.

El controlador de edificio BACnet soporta las siguientes opciones de alimentación:
●

24Vca (Tensión standard en paneles eléctricos de HVAC)

●

24Vdc (Tensión standard de un UPS= Uninterruptable Power Supply)

El controlador de edificio BACnet dispone de los siguientes Interfaces de operador:
● Luz interna en la pantalla LCD.
●

Seis (6) botones de acceso directo.

●

Menú de operación de aplicación.

●

Botón giratorio y para pulsar para acceso rápido (navegación, selección de parámetros y
horarios, modificación de parámetros)

El controlador de edificio BACnet soporta los siguientes interfaces LonWorks:
● Lectura y Escritura de un mínimo de 600 variables de red LonWorks.
●

Posibilidad de operación de módulos de Entradas/Salidas LonWorks.

●

Comisionado de redes LonWorks directamente desde el controlador de edificio BACnet.

●

Service PIN para mensajes LonWorks

●

LED de servicio que permita mostrar los mensajes de Service Pin de LonWorks.

●

Montaje: en carril DIN.

●

Conexiones físicas:
●

Conexión a USB cliente para conectar el controlador de edificio BACnet.

●

Terminales de cableado para conectar la red TP/FT‐10 LonWorks para cable de
hasta 1,5 mm2.
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Controladores de gestión de unidades
terminales (serie Centra10BAC)
Los controladores de gestión de unidades terminales son aquellos que
manejan las unidades terminales de climatización, entendiéndose
como estas los fancoils, radiadores,...
CENTRA10BAC (SCLME‐Rxx) es una familia de controladores de
habitación configurables, flexibles, capaces de reducir el consumo
energético con diversas funcionalidades para control de edificios.
El protocolo de comunicación es BACnet MS/TP (certificado BTL (BACnet Testing Laboratories) e incluye
aplicaciones configurables para control de unidades de fancoil, techos fríos, suelo radiante y
aplicaciones de control de radiador. Es posible incluso combinar una mezcla de dichas aplicaciones en
un controlador.
Permite una reducción de costes de instalación gracias a la alimentación directa de la línea, al uso
flexible de relés y triacs (24 VAC o 230 VAC), a la alimentación de 24 VAC que suministra para elementos
de campo, a los módulos de pared con protocolo Sylk y al concepto de ingeniería y comisionado
mediante aplicación de móvil bajo Android.

Características
●

Control de unidades terminales de fancoil a 2 y 4 tubos, suelos y techos fríos y radiantes,
aplicaciones de control de agua caliente y mezcla de dichas aplicaciones.

●

Soporta 1 a 3 velocidades de ventilador, ventiladores de velocidad variable, control T/N térmico,
flotante, actuadores proporcionales y actuadores de válvula de 6 vías.

●
●

Direccionamiento por botón Auto Mac.
Rápido comisionado con soluciones testeadas y predefinidas mediante aplicación RoomUp para
teléfono móvil, eliminando la necesidad de dos personas para la puesta en marcha.

●

Reducido número de sensores que se pueden compartir para distintas aplicaciones.

●
●

BACnet BTL®‐Listed como Advanced Application Controllers (B‐AAC) rev 1.12.
Dos dimensiones de carcasa y distintas versiones de E/S para casar con distintas necesidades.

●
●

Distintas opciones de montaje incluyendo cubiertas de terminales opcionales y con terminales de
colores.
Tensión de salida auxiliar de 24 VAC para alimentación directa de equipos de campo.

●

Conexionado de módulo de pared mediante bus Sylk a dos hilos sin polaridad
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Datos Eléctricos

1.1.

RL2, RL8, RS4

Alimentación a través de terminales 1 + 2: 230 VAC +10% / ‐15%, 50/60 Hz.
Max. consumo (sin cargas)
8 W.
Max. consumo (con cargas)
18 W.
El controlador está sin cargas cuando no tiene nada conectado. Por tanto, la única carga sobre el
controlador es la inherente (8 W) a sus componentes electrónicos. El calor de disipación es el
correspondiente a 8 W. El controlador está con cargas cuando además de su carga inherente se le
añaden cargas hasta un máximo de 300 mA aplicadas a los terminales de salida de 24 VAC. La máxima
tensión de carga en los terminales 3 y 4 es 33 VAC (típicamente: 29.5 VAC).

Comisionado

1.2.

APLICACIÓN CONFIGURABLE

Todos los modelos se suministran con la aplicación configurable ya incluida en el controlador.
La aplicación configurable tiene la ventaja de estar probada y se comisiona rápidamente usando la
herramienta RoomUp disponible en Google Playstore (URL: https://play.google.com/store ) que corre
sobre un dispositivo con Android.
NOTA: Antes de configurar, a pesar de que exista WLAN, se requerirá el adaptador BACnet WiFi
(modelo.: BACA‐A) para establecer comunicación inalámbrica entre el teléfono con Android y el
controlador.

1.2.1. EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Se soportan las siguientes aplicaciones:
▪ La aplicación de control de Fancoil soporta 1‐, 2‐, y 3‐velocidades o ventilador de velocidad variable.
También soporta control de agua fría y agua caliente (2 tubos y 4 tubos), recalentamiento eléctrico y
frío. Soporta PID y, opcionalmente, control en cascada así como limitación de temperatura mínima.
Es posible usar esta aplicación en combinación con otras de las siguientes:
▪ Aplicación para techos fríos/calientes: usa PID con protección de condensación (2‐tubos o 4‐tubos).
Soporta también válvulas de 6 vías sobre la salida analógica. Se puede utilizar en combinación con
otras aplicaciones (p.e. limitación temperatura mínima).
▪ Aplicación circuito calefacción.
▪ La limitación de las aplicaciones viene dada por el número de E/S soportados en cada modelo de
controlador.
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1.2.2. ACTUADORES SOPORTADOS
La aplicación soporta actuadores abrir/cerrar, PWM térmicos, flotantes y proporcionales (0[2]…10 V).
Los actuadores proporcionales se pueden usar con válvulas de 6 vías para calor y frío en techos
fríos/calientes.

1.2.3. SENSORES SOPORTADOS
Se pueden utilizar distintos tipos de sensores (p.e. sensores de temperatura ambiente, de temperatura
de impulsión, interruptores de condensación, contactos de ventana, sensores de ocupación y lectoras de
tarjeta de hotel) para optimizar el control.

1.2.4. MODOS DE OPERACIÓN SOPORTADOS
La aplicación soporta distintos modos de operación (p.e. ocupado, standby, desocupado, protección
edificio, ventilador automático/manual (sólo para fancoil) purga nocturna (sólo para aplicación de aire).

1.3.

DIRECCIONAMIENTO MAC

En contraste con otros controladores MS/TP del Mercado, CENTRA10BAC permite el direccionamiento
MAC automático. Por tanto, no se necesita ajustar manualmente la dirección MAC.

1.4.

BACNET MS/TP MAESTRO/ESCLAVO

Durante la configuración el puesta en marcha puede identificar con la aplicación RoomUp qué
controladores de un bus BACnet MS/TP son “Maestros” y cuáles “Esclavos”. Sólo se puede asignar un
Maestro a cada Esclavo; es la única acción que el ingeniero llevará a cabo. El controlador Esclavo
informará a su Maestro que ha sido asignado como esclavo suyo. Una vez hecho esto, la comunicación
maestro/esclavo se muestra en la figura Fig. 1.
XXXXXXXX
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Fig. 1. Comunicación Maestro/Esclavo
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La aplicación en el controlador maestro define cómo este grupo Maestro/Esclavo reacciona a las
entradas de sensor.
Ejemplos:
▪ Activación de contacto de ventana (indicando ventana abierta) forzará la parada de calor/frío.
▪ Recepción de señal de condensación parará frío.
▪ Se detectará ocupación si uno de los sensores de ocupación detecta ocupación.
▪ Se detectará tarjeta de entrada si uno de los sensores de tarjeta de entrada detecta la tarjeta.
▪ Se sobrescribirá modo ocupado si uno de los sobremandos de los módulos de pared se activa.
▪ El punto de consigna final será el del último cambio (para consigna de temperatura o velocidades de
ventilador) de uno de los módulos de pared (SCLCMTR40x / TR42x) (NOTA: Todos los módulos de
pared SCLCMTR42x mostrarán los valores reales usados por los controladores).
▪ Para sensores como temperatura, CO2 y humedad, se utiliza el valor medio (así se mejora la robustez
del sistema ante fallo de un solo sensor y se tiene una mejor media del valor de la habitación)
▪ Una señal de cambio I/V desde uno de los controladores ajustará el grupo al modo correspondiente.
▪ El Maestro compartirá horario, modo I/V, purga nocturna y posiciones de actuador con su(s) Esclavo
(s)

Interfaces Operador

1.1.

LEDS

T2 R2 T1 R1

!

Fig. 2. LEDs

Tabla 1. Descripción de los LED
Símbolo

1.2.

Color

Función, descripción

T2

amarillo

No se usa

R2

amarillo

No se usa

T1

amarillo

LED indica transmisión de señales de comunicación
vía BACnet MS/TP interface

R1

amarillo

LED indica recepción de señales de comunicación
vía BACnet MS/TP interface.

!

amarillo

LED de estado indica problemas de firmware,
hardware, etc

verde

LED de alimentación

rojo

No se usa

BOTÓN DE SERVICIO

El botón de Servicio se usa para provocar eventos dedicados.
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Interfaces de Comunicación

1.3.

BACNET MS/TP INTERFACE

El controlador dispone de un interface RS485 (RLx: terminales 62, 63, y 64; RSx: terminales 40, 41, y 42)
para comunicación BACnet MS/TP. Su bloque de terminales es negro. La longitud del cable afecta la
velocidad baud rate. Ver
Tabla 2.
Tabla 2. Baud rate vs. máx. longitud cable
baud rate

máx. long. cable (L)

9.6, 19.2, 38.4, 57.6, y 76.8
kbps
115.2 kbps

1200 m
800 m

Para información sobre cable, longitud, apantallado y requerimientos de tierra y máximo número de
equipos que se pueden conectar a un bus referirse al standard EIA‐485.

1.4.

RJ45 CONECTOR PARA EL ADPTADOR BACNET WIFI

SMARTPHONE

BACnet WiFi
ADAPTER
RJ45
PLUG

CLME-RLx
(CLME-RSx)
BACnet MS/TP
62
(40)
C1+

63
(41)
C1-

64
(42)
GND

RJ45 CONNECTOR
87654321

7 8

2,3,
5,6

4

1 = DETECT
2 = GND
3 = GND
4 = 24VAC
5 = GND
6 = GND
7 = C1+
8 = C1-

INTERNAL
CONNECTIONS

Fig. 3. RJ45 interface y Adaptador BACnet WiFi
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1.5.

MÓDULOS DE PARED

Los módulos de pared SCLCMTR40x / TR42x se pueden usar junto con el controlador para lectura de
temperatura, ajuste de consigna, sobremando de velocidades de ventilador y sobremando de
ocupación.
NOTA: El uso de SCLCMTR42x combinado con CENTRA10BAC requiere firmware versión 1.0.3 o
superior del módulo de pared.

Terminales E/S

1.6.

SALIDAS DE RELÉ

No se permite mezclar distintas tensiones (p.e., 24 V y 230 V) en el bloque de relés.
El bloque de terminales con las salidas de relé son naranjas. Ver Tabla 2 para los tipos de salida de relé
NOTA: Si se conectan componentes inductivos a los relés y estos relés cambian más de una vez cada
dos minutos, dichos componentes deben prevenirse de causar interferencias a la recepción de
radio o televisión, según EN 45014).

1.7.

SALIDAS DE TRIAC

Los bloques de terminales con las salidas de Triac son naranjas.
Estas salidas de triac se pueden configurar (con RoomUp) para distintas funciones, p.e. para actuadores
flotantes o actuadores térmicos. Una vez las salidas de triac se configuran, los equipos de campo se
pueden conectar directamente.
NOTA: El actuador VC6983 se debe usar para salidas de relé. No conectar a salidas de triac.

1.8.

LIMITACIONES DE CORRIENTE TRIAC

Cuando los triac se alimenten con los 24‐VAC del controlador:
▪ 300 mA max., p.e., un máximo de un actuador térmico para calor y uno para frío se pueden manejar
(sabiendo que calor y frío no operan al mismo tiempo)
▪

700 mA (pico) y 600 mA (max.), p.e., de dos a tres actuadores térmicos se pueden operar en paralelo
(dependiendo del consumo del actuador específico).

1.9.

ENTRADAS UNIVERSALES

Los bloques de terminales para las entradas universales son azules. Para los tipos de entradas
universales ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Las entradas universales están protegidas contra tensión de máx. 29 VAC y 30 VDC (debido, p.e. a error
de cableado)

1.9.1. RESISTENCIAS BIAS
Cada entrada universal está equipada con una Resistencia bias.

1.10. SALIDAS ANALÓGICAS
Los bloques terminales que contienen las salidas analógicas son verdes. Para tipos de salidas analógicas
ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Las salidas analógicas de los controladores largos RLxx están protegidos contra tensiones de max. 29
VAC y 30 VDC (debido, p.e. a error de cableado).
NOTA: Conectar 24 VAC a cualquier salida analógica del controlador RSxx (controlador corto) dañará el
hardware.
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Detección Problemas
Todos los controladores tienen LED de Estado, LED de Alimentación, y Botón de Servicio para
comisionado y detección de problemas. Ver sección "LEDs", y “Botón de Servicio”
Chequear si el comportamiento del LED de Estado cambia al pasar la tensión de OFF/ON. Contactar con
Sedical si esto no resuelve el problema.

Accesorios

1.11. CUBIERTAS PROTECCIÓN TERMINALES
Se requieren para montaje en pared. Empaquetadura de 10 cubiertas.
 Para controladores LARGOS:
IRM‐RLC
 Para controladores CORTOS.:
IRM‐RSC

Certificaciones y Estándares





BTL‐listed, BACnet AAC profile;
SASO‐approved;
CE‐approved;
FCC part 15B‐compliant.
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Dimensiones y montaje
Disponible en dos tamaños. IP20:
▪ SCLME‐RLxx (carcasa larga):
110 x 198 x 59 mm y
▪ SCLME‐RSxx (carcasa corta):
110 x 162 x 59 mm
Ver Fig. 4 y Fig. 5.
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Fig. 4. SCLME‐RLxx dimensiones (en mm)
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Fig. 5. SCLME‐RSxx dimensiones en mm)

Montaje en carril DIN, pared, armario o cajas.

21

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

●

Memoria de Control

1.1.

CUBIERTAS DE PROTECCIÓN DE TERMINALES PARA IP30

Para cuando se monte fuera de armario se deben montar cubiertas de protección de terminales antes
de alimentar el equipo (paquetes de 10‐pc.modelo: IRM‐RLC para carcasa larga y IRM‐RSC para carcasa
corta) para IP30.
198

54 59

RLx
58.325

RLx

161.65

58.325

IRM-RLC
(BULK PACK, 10 pcs.)

54

Fig. 6. Carcasa larga, con cubiertas de protección de terminales, dimensiones (en mm)

162

54 59

RSx

58.325

RSx

161.65

58.325

IRM-RSC
(BULK PACK, 10 pcs.)

54

Fig. 7. Carcasa corta, con cubiertas de protección de terminales, dimensiones (en mm)

1.2.

INTERFACES DE COMUNICACIÓN

Todos los modelos utilizan los siguientes protocolos de comunicación:
▪ Sylk Bus para conexionado de módulos de pared SCLCMTR40x/42x;
▪ BACnet MS/TP interface;
▪ Conector RJ45 para conexión del adaptador BACnet WiFi
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Arquitectura del Sistema de Gestión de
Edificios (SGE)
Arquitectura Genérica del Sistema de Gestión de Edificios (SGE)
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Arquitectura Específica del Sistema de Gestión de Edificios (SGE) para el Proyecto citado
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Relación Instalaciones Gestionadas y
Monitorizadas por del Sistema de
Gestión de Edificios del Proyecto citado
El Sistema de Control Sedical gestiona y monitoriza la siguiente relación de
instalaciones de climatización y electromecánicas del proyecto citado:
1.

Producción local de frío

2.

Producción local de calor.

3.

Conexión al DH

4.

Climatizadores.

5.

Recuperadores.

6.

C.E.s Secundarios Plantas

7.

Integración Fancoils habitaciones

8.

Instalación de producción y distribución de ACS

9.

Integración Variadores de Velocidad.

10.

Integración Medidores de Energía Térmica y eléctrica.
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Listado Señales del Sistema de Gestión
de Edificios del Proyecto citado
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Obra: Residència a Begues

LLISTAT DE SENYALS CONTROLATS

Instal·lació
Element

Condicions exteriors

Punt de control

EA SA ED SD

Sonda temperatura/humitat exterior
Sonda CO2 ambient

2
1

TOTAL PUNTS CONTROLATS

1

Instal·lació
Element

0

0

Unitats

ARFT/R-NTC20K/S
RACO2/U

1
1

0

Notes

Estratègia de funcionament

Notes

Estratègia de funcionament

1

Producció Fred

Punt de control

EA SA ED SD

On/off Refredadora

Element de camp

Unitats

KNTF/NTC20K/100

1

1

Estat/alarma refredadora
Temperatura col·lector impulsió

1
1

Detector de flata de flux d'aigua

1

SW1

1

Pressostat aigua seguretat

1

SL404F1243

1

SUPERSTATIC 440 + SUPERCAL 531

1

Comptador energia elèctrica refredadora
Comptador d'energia tèrmica
TOTAL PUNTS CONTROLATS

Instal·lació
Element

1

0

3

1

Connexió en paralel a GTC i
seguretat de l'equip
Connexió en paralel a GTC i
seguretat de l'equip
Connexió BACNet MS/TP

4

Producció Calor

Punt de control

EA SA ED SD

On/off Caldera

Unitats

Notes

SUPERSTATIC 440 + SUPERCAL 531

1

Connexió BACNet MS/TP

Estratègia de funcionament

1

On/off Bombes AC/B01

2

Estat/alarma Bombes AC/B01
Sonda temperatura dipòsit inèrcia

2
1

KNTF/NTC20K/300

On/off Bombes AC/B02

2

Estat/alarma Bombes AC/B02
Comptador d'energia tèrmica DH
Temperatura col·lector impulsió

2
1

Pressostat aigua seguretat
TOTAL PUNTS CONTROLATS

Instal·lació
Element

Element de camp

1

Estat/alarma caldera
Comptador d'energia tèrmica caldera

1
2

0

6

SUPERSTATIC 440 + SUPERCAL 531

1

KNTF/NTC20K/100

1

SL404F1243
5

1

Connexió BACNet MS/TP
Connexió en paralel a GTC i
seguretat de l'equip

4

Distribució Fred / Calor

Punt de control

EA SA ED SD

On/off bomba C/B06
Circuit CH-01 Estat/alarma bomba C/B06
Climatitzadors PB Sonda temperatura impulsió
V3V modulació temperatura
Circuit CH-02
Estat/alarma bomba C/B07
Climatitz i fancoils
Sonda temperatura impulsió
plantes 1 i 2
V3V modulació temperatura

On/off bomba C/B09
Circuit CH-04
Estat/alarma bomba C/B09
Terra radiant P1 i
Sonda temperatura impulsió
P2
V3V modulació temperatura
TOTAL PUNTS CONTROLATS

Instal·lació
Element

Unitats

KNTF/NTC20K/100
V5013R1065-ML7420A6025

1

KNTF/NTC20K/100
V5013R1081-ML7420A6025

1

KNTF/NTC20K/100
V5013R1065-ML7420A6025

1

KNTF/NTC20K/100
V5013R1065-ML7420A6025

1

Notes

Estratègia de funcionament

Notes

Estratègia de funcionament

Notes

Estratègia de funcionament

2
1
1
2
2
1
1

On/off bomba C/B08
Circuit CH-03 Estat/alarma bomba C/B08
Terra radiant PB Sonda temperatura impulsió
V3V modulació temperatura

Element de camp

2

On/off bomba C/B07

2
2
1
1
2
2
1
1
4

4

8

8

4

ACS

Punt de control

EA SA ED SD

On/off Bombes A/B03
1

VSMF-325-6.3P - M7410E1002

1

2

Estat/alarma Bombes A/B04

2

Sonda temperatura dipòsit ACS

1

Sonda temperatura impulsió ACS

1

Sonda temperatura retorn ACS

1

KNTF/NTC20K/300
KNTF/NTC20K/100
KNTF/NTC20K/100

On/off Bombes A/B05

Instal·lació
Element

Unitats

2

On/off Bombes A/B04

Estat/alarma Bombes A/B05
TOTAL PUNTS CONTROLATS

Element de camp

2

Estat/alarma Bombes A/B03
V3V modulació temperatura

2
3

2
6

1

6

0

Climatitzadors

Punt de control

EA SA ED SD

On/off ventiladors

Element de camp

Unitats

1
1

2

Estat/alarma ventiladors

2

Variació velocitat ventiladors
Sonda de pressió diferencial aire impulsió

1

KNTF/NTC20K/100
DDMU/1

Sonda de temperatura de conducte retorn

1

2

KNTFS/NTC20K/300

Sonda de CO2 conducte retorn

1

Actuadors comportes free cooling

3

1

KACO2-U

1

N10010

3

DDW/H-20

3

3

Pressostat diferencial filtres
V2V bateria fred

1

Kflow SM

1

V2V bateria calor

1

Kflow SM

1

TOTAL PUNTS CONTROLATS

3

7

12

28

Nº total de punts controlats

Instal·lació
Element

5

2

20

8

12

4

Nº de climatitzadors controlats

26 Habitacions

Punt de control

EA SA ED SD

Element de camp

Unitats

Notes

Estratègia de funcionament

Element de camp

Unitats

Notes

Estratègia de funcionament

●

Sonda temperatura

●

Velocitats ventilador

Instal·lació
Element

Element de camp

V2V fred

●

V2V calor

●

RESUM GENERAL PUNTS E/S's

Punt de control

EA SA ED SD

Condicions exteriors

1

0

0

0

Producció Fred

1

0

3

1

Producció Calor

2

0

6

5

Distribució Fred / Calor

4

4

8

8

ACS
Climatitzadors

3
12

1
28

6
20

6
8

TOTAL PUNTS CONTROLATS

23

33

43

28

127
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Climatizadores
07.03.341

Oferta JP-6665491 / 01
Alzado

14

12

11

10

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

1017

13

2034

3

2

1

2

1017

1

Planta
797

3

1280

1322

1932

R1

A1

R1
814

400

R2

305

1932
4367

R2
1221

Planta
797

3

407

400

13

12

11

R2
= Puerta de acceso en dirección de aire
= Puerta de acceso
= Panel desmontable

305

R2
R1
A1

Cliente
Proyecto / Referencia

R1
509

Características de
rendimiento
Eficiencia energética
Eurovent(2016)
Recuperación de calor

CL-01

Responsable del
proyecto
Su referencia

20/06/2018
AHUW TE 130

Caudal de aire de
entrada
Caudal de aire de
descarga
Tipo de climatizador
Tipo de revestimiento
Velocidad de aire

AHUW TE 130

Velocidad de aire

Su persona de contacto
LV-Pos
Fecha
Modelo para la
impulsión
Modelo para la
descarga

1729
3045

10

1932

1280

1322

14

DIN EN 13053 02/2012
A+
Recuperador rotativo RWT
7535 m³/h 2,09 m³/s
7535 m³/h 2,09 m³/s
Impulsión y extracción
Intemperie 50 mm
Impulsión :1,9 m/s Clase: V3
Aire de extracción:1,9 m/s
Clase: V3

Aire de impulsión:
(1) Módulo para filtro corto
Caudal de aire
Resistencia de comienzo
Pérdida de carga

1800 m³/h
6 Pa
78 Pa

Diferencia de presión final
Superficie del filtro

150 Pa
1,54 m²
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seleccionada
Filtro sin marco G4
Filtro extraíble para filtro de manta, Riel para filtro de
manta
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751, Q
exterior, 917 x 1222 / 7 Nm par de giro / eje de
accionamiento 15 x 15 mm

Capota, Capota de aspiración Q
Puerta de acceso

(2) Filtro de bolsa F7 (bolsa corta)
Caudal de aire
EN ISO 16890

1800 m³/h
ISO ePM1 50%

Resistencia de comienzo
20 Pa
Pérdida de carga
110 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F7 / 1,5 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel / 1,5, Filter 1,5
ausziehbar

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

200 Pa
C
16,18 m²

Puerta de acceso

(3) Rotativo sobrepuesto
Caudal de aire de entrada
Caudal de aire de descarga
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de
impulsión

1800 m³/h
1800 m³/h
0 °C

Potencia (latente)
Potencia (total)
Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

6,1 kW
17,1 kW
4,8 °C

1620 mm
0,0 kW

84 %

Tamaño de rueda
Consumo de energía
eléctrica debido a la pérdida
de presión
consumo de energía
eléctrica motor/regulación
Coeficiente de rendimiento

84 %

Eficiencia energética

82 %

84 %

Clase de recuperador según
la EN 13053
max. nivel de fuga
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación

H1

90 %
22 °C
50 %
18,5 °C
56 %

Grado de transferencia de
temperatura tr. Norm
Factor de recuperación de
calor Selección de las
condiciones
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación

84 %

Potencia (sensible)

11 kW

Segundo punto de
funcionamiento:
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de

30 °C
56 %

Potencia (sensible)
Potencia (total)

24 °C

Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

50 %
25,1 °C
51 %

84 %
25 Pa
25 Pa

0,2 kW
40,30

5 %
81 %
83 %
-3 kW
-3 kW
28,9 °C
55 %
25 Pa
25 Pa
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impulsión
Factor de recuperación de
81 %
calor Selección de las
condiciones
Tipo de rotor, tipo B rotor entálpico (con transmisión Accesorio para recuperador rotativo, Regulación,
de humedad), paso del aire por una sección reducida Aparato de revoluciones variables para rotativo,
del rotor (ancho del equipo), RWT-ET 1620 Modelo II suministro suelto
L2

(4) Módulo de mezcla
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751,
Compuerta de aire interior, 815 x 409 / 15 Nm par de
giro / eje de accionamiento 15 x 15 mm

(5) Módulo para batería de frío
Intercambiador-Tipo
Conexión (Entrada-/Salida)
Temperatura de aire de
entrada
Humedad relativa
Temperatura de aire de
salida
Humedad relativa

6 Cu/Al KT

Pérdida de carga en el lado
del aire (seco)
2 0/0 Pulgadas - 2 0/0 Entrada del líquido
Pulgadas
32 °C
Salida del líquido

46 Pa
7 °C
12 °C

56,0 %
24 °C

Cantidad de líquido
Protección antihielo

6,54 m³/h
0 %

72,8 %

Pérdida de carga del salto
térmico del agua
Velocidad de aire
Contenido de agua

8,78 kPa

Potencia (latente)
18,55 kW
19,53 kW
Potencia (sensible)
38,08 kW
Potencia (total)
Rieles de introducción
Rieles de introducciónn acero inoxidable V2A

2,3 m/s
13,1 l

Bandeja 1306 KGT
Salida de condensados: DN32, 1 1/4 Pulgadas

(6) Módulo para batería de calor
Intercambiador-Tipo
Conexión (entrada/salida)
Temperatura de aire de
entrada
Temperatura de aire de
salida
Potencia (total)
Entrada del líquido
Salida del líquido

1 Cu/Al LT
Cantidad de líquido
1 1/4 Pulgadas - 1 1/4 Protección antihielo
Pulgadas
10 °C
Pérdida de carga en el lado
del aire
20,6 °C
Pérdida de carga del salto
térmico del agua
27,42 kW
Velocidad de aire
55 °C
Contenido de agua
45 °C

2,39 m³/h
0 %
21 Pa
4,32 kPa
2,3 m/s
6,55 l

(7) Módulo vacío 305
(8) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

7535 m³/h

Máxima capacidad del
motor
Pérdida de carga externa
250 Pa
Tensión del motor
28 Pa
Tensión de mando
Presión interna del ventilador
492 Pa
Valor K
Pérdida de carga interna
55 Pa
Consumo de la red
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total
825 Pa
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
Tipo de ventilador
VME450-2,90/400EC- SFP (Potencia específica
2140
del ventilador)

2,90 kW
3*400
8,98
240
2,48
1,74

V
V
kW
kW

0,83 kW/(m³/s)
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Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador
máxima
Rendimiento total

2006 1/min
2140 1/min

Consumo del motor
Corriente máxima del motor

3,84 A
4,5 A

Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

69,7 %

63
40
42

125
59
59

250
67
67

Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

0,231 W/(m³/h)
2138504

Type
SFP clase según (EN
16798-3)
Clase-P (EN 13053)
500
70
75

1000
73
80

2000
75
80

SFP0
P1
4000
75
78

8000
67
70

Suma
80
85

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(9) Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)
EN ISO 16890
Resistencia de comienzo

ISO ePM1 85%
124 Pa

Pérdida de carga
212 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

300 Pa
D
16,18 m²

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Extracción:
(3) Rotativo sobrepuesto
Datos técnicos: vease en la parte de impulsión

(10) Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
EN ISO 16890
Resistencia de comienzo

ISO ePM1 50%
83 Pa

Pérdida de carga
141 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

200 Pa
C
16,18 m²

Puerta de acceso

(11) Módulo vacío 305
(12) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

7535 m³/h

Pérdida de carga externa

250 Pa

Presión interna del ventilador
Pérdida de carga interna
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total

28
166
29
473

Tipo de ventilador
Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador
máxima

Pa
Pa
Pa
Pa

VM560-3,4/400EC-15
50-Z
1140 1/min
1550 1/min

Máxima capacidad del
motor
Tensión del motor
Tensión de mando
Valor K
Consumo de la red
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
SFP (Potencia específica
del ventilador)
Type

3,40 kW
3~ 400V
50Hz
7,4
308
1,41
1,23

V
V
kW
kW

0,59 kW/(m³/s)
0,163 W/(m³/h)
2138706
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Rendimiento total

70,4 %

Consumo del motor
Corriente máxima del motor

2,11 A
5,4 A

Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

63
37
40

125
58
62

250
62
66

Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

SFP clase según (EN
16798-3)
Clase-P (EN 13053)
500
62
70

1000
63
71

2000
63
68

SFP0
P1
4000
59
64

8000
52
59

Suma
70
76

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(13) Módulo de mezcla
(14) Módulo vacío 407
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751, Q
exterior, 917 x 1222 / 7 Nm par de giro / eje de
accionamiento 15 x 15 mm
LüAR Gitter, Q, Chapa agujereada

Capota, Capota de aspiración Q

Dimensiones del equipo
Longitud

4367 mm

Nº

Ancho
Altura

1932 mm
2034 mm

Peso total

JP-6665491/
01
1534 kg

Directiva ErP -Nr.:1253/2014 (unidades de tratamiento de aire no residencial)
Este equipo cumple con los requisitos del reglamento europeo Nr.:1253/2014 para equipos de ventilación fase 1 (2016)
y fase 2 (2018) y con la directiva de ecodiseño ErP 2016 y 2018
Tipo de equipo
Unidad de ventilación (UVB)
bidireccional
Sistema de recuperación
Recuperador rotativo
DeltaP Filtro Imp. / Ret.
20 / 47 Pa
DeltaP WRG (seco) Imp. / Ret.
25 / 25 Pa
DeltaPs,int
117 Pa
DeltaPs, adicional
233 Pa
Eficiencia/objetivo
84 / 73 %
Vent. eta opt. EU:327/2011
(8) 70,1% (12) 70,2%
Effizienzgrad N
(8) 75,8 / (12) 75,2
(PVE int/ limit) Potencia del ventilador
188 / 1130 W/(m³/s)
específica interna máxima
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,89 %
+400 Pa
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,55 %
-400 Pa
Notas:
El cumplimiento de la ErP se basa en nuestro conocimiento actual del reglamento europeo Nr. 1253/2014.
Los cambios debidos a acuerdos posteriores entre las asociaciones y los reguladores pueden hacer que este equipo
deje de cumplir la directiva.
Por esta razón, los datos técnicos y el método de cálculo sólo se pueden garantizar para la fecha en la que se configuró
el equipo.
El cambio regular de los filtros del equipo es importante para mantener en rendimiento y la eficiencia energética.
Para cumplir con los requisitos del Reglamento (UE) 1253/2014, es obligatorio instalar en la máquina indicadores de
presión diferencial en filtros o un avisador acústico en el controlador.

Resumen de accesorios
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2 x Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo
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Climatizadores
07.03.341

Oferta JP-6665491 / 02
Alzado

712

14

13

12

4

5

11

10

3
1424
712

1

2

814

Planta

6

7

8

9

4367
1932

400

1221

442

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1322

1280

R1

A1

R1

R2

R2

3045

Planta

407

400

14

3

1729

509

582

13

12

11

10
1322

1280

R2
R1
A1

= Puerta de acceso en dirección de aire
= Puerta de acceso
= Panel desmontable

R2

Cliente
Proyecto / Referencia

Características de
rendimiento
Eficiencia energética
Eurovent(2016)
Recuperación de calor

CL-02

Responsable del
proyecto
Su referencia

20/06/2018
AHUW TE 85

Caudal de aire de
entrada
Caudal de aire de
descarga
Tipo de climatizador
Tipo de revestimiento
Velocidad de aire

AHUW TE 85

Velocidad de aire

Su persona de contacto
LV-Pos
Fecha
Modelo para la
impulsión
Modelo para la
descarga

R1

DIN EN 13053 02/2012
A+
Recuperador rotativo RWT
5070 m³/h 1,41 m³/s
5070 m³/h 1,41 m³/s
Impulsión y extracción
Intemperie 50 mm
Impulsión :1,9 m/s Clase: V3
Aire de extracción:1,9 m/s
Clase: V3

Aire de impulsión:
(1) Módulo para filtro corto
Caudal de aire
Resistencia de comienzo
Pérdida de carga

1305 m³/h
6 Pa
78 Pa

Diferencia de presión final
Superficie del filtro

150 Pa
1,02 m²
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seleccionada
Filtro sin marco G4
Filtro extraíble para filtro de manta, Riel para filtro de
manta

Capota, Capota de aspiración Q
Puerta de acceso

(2) Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Caudal de aire
EN ISO 16890

1305 m³/h
ISO ePM1 50%

Resistencia de comienzo
21 Pa
Pérdida de carga
110 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

200 Pa
C
10,78 m²

Puerta de acceso

(3) Rotativo sobrepuesto
Caudal de aire de entrada
Caudal de aire de descarga
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de
impulsión

1305 m³/h
1305 m³/h
0 °C

Potencia (latente)
Potencia (total)
Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

4,7 kW
12,6 kW
4,9 °C

1150 mm
0,0 kW

84 %

Tamaño de rueda
Consumo de energía
eléctrica debido a la pérdida
de presión
consumo de energía
eléctrica motor/regulación
Coeficiente de rendimiento

84 %

Eficiencia energética

82 %

82 %

Clase de recuperador según
la EN 13053
max. nivel de fuga
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación

H1

80 %
22 °C
50 %
18,4 °C
55 %

Grado de transferencia de
temperatura tr. Norm
Factor de recuperación de
calor Selección de las
condiciones
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación

84 %

Potencia (sensible)

7,9 kW

Segundo punto de
funcionamiento:
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de
impulsión
Factor de recuperación de
calor Selección de las
condiciones

79 %
37 Pa
37 Pa

0,1 kW
44,70

5 %
80 %
82 %

30 °C
56 %

Potencia (sensible)
Potencia (total)

-2,2 kW
-2,2 kW

24 °C

Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

28,9 °C

50 %
25,2 °C
51 %

55 %
37 Pa
37 Pa

80 %
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Tipo de rotor, tipo A rotor entálpico (con transmisión
de humedad), paso del aire por toda la sección
transversal, RWT-ET 1150 Modelo II L2

Accesorio para recuperador rotativo, Regulación,
Aparato de revoluciones variables para rotativo,
suministro suelto

(4) Módulo de mezcla
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751,
Compuerta de aire interior, 510 x 409 / 7 Nm par de
giro / eje de accionamiento 15 x 15 mm

(5) Módulo para batería de frío
Intercambiador-Tipo
Conexión (Entrada-/Salida)
Temperatura de aire de
entrada
Humedad relativa
Temperatura de aire de
salida
Humedad relativa

6 Cu/Al LT

Pérdida de carga en el lado
del aire (seco)
1 1/4 Pulgadas - 1 1/4 Entrada del líquido
Pulgadas
32 °C
Salida del líquido
56,0 %
23,9 °C

Cantidad de líquido
Protección antihielo

73,2 %

Pérdida de carga del salto
térmico del agua
Velocidad de aire
Contenido de agua

Potencia (latente)
12,4 kW
13,21 kW
Potencia (sensible)
25,61 kW
Potencia (total)
Rieles de introducción
Rieles de introducciónn acero inoxidable V2A

52 Pa
7 °C
12 °C
4,4 m³/h
0 %
9,35 kPa
2,39 m/s
8,47 l

Bandeja 1306 KGT
Salida de condensados: DN32, 1 1/4 Pulgadas

(6) Módulo para batería de calor
Intercambiador-Tipo
Conexión (entrada/salida)
Temperatura de aire de
entrada
Temperatura de aire de
salida
Potencia (total)
Entrada del líquido
Salida del líquido

1 Cu/Al LT
Cantidad de líquido
1 0/0 Pulgadas - 1 0/0 Protección antihielo
Pulgadas
10 °C
Pérdida de carga en el lado
del aire
21,1 °C
Pérdida de carga del salto
térmico del agua
19,44 kW
Velocidad de aire
55 °C
Contenido de agua
45 °C

1,69 m³/h
0 %
29 Pa
4,69 kPa
2,37 m/s
4,28 l

(7) Módulo vacío 305
(8) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

5070 m³/h

Pérdida de carga externa

250 Pa

Presión interna del ventilador
Pérdida de carga interna
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total

28
518
53
849

Tipo de ventilador
Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador
máxima
Rendimiento total

Pa
Pa
Pa
Pa

VM400-2,4/400EC-24
00-Z
2151 1/min
2400 1/min
68,3 %

Máxima capacidad del
motor
Tensión del motor
Tensión de mando
Valor K
Consumo de la red
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
SFP (Potencia específica
del ventilador)
Type
SFP clase según (EN

2,40 kW
3~ 400V
50Hz
9
154
1,75
1,22

V
V
kW
kW

0,87 kW/(m³/s)
0,241 W/(m³/h)
2138699
SFP0
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Consumo del motor
Corriente máxima del motor
Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

2,68 A
3,9 A

63
38
43

125
46
52

250
67
70

Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

16798-3)
Clase-P (EN 13053)
500
68
73

1000
67
78

2000
69
77

P1
4000
66
72

8000
65
69

Suma
75
82

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(9) Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)
EN ISO 16890
Resistencia de comienzo

ISO ePM1 85%
125 Pa

Pérdida de carga
212 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

300 Pa
D
10,78 m²

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Extracción:
(3) Rotativo sobrepuesto
Datos técnicos: vease en la parte de impulsión

(10) Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
EN ISO 16890
Resistencia de comienzo

ISO ePM1 50%
84 Pa

Pérdida de carga
142 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

200 Pa
C
10,78 m²

Puerta de acceso

(11) Módulo vacío 305
(12) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

5070 m³/h

Pérdida de carga externa

250 Pa

Presión interna del ventilador
Pérdida de carga interna
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total

28
179
53
510

Tipo de ventilador
Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador
máxima
Rendimiento total

Pa
Pa
Pa
Pa

VM400-2,4/400EC-24
00-Z
1851 1/min
2400 1/min

Consumo del motor
Corriente máxima del motor

68,8 %
1,65 A
3,9 A

Máxima capacidad del
motor
Tensión del motor
Tensión de mando
Valor K
Consumo de la red
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
SFP (Potencia específica
del ventilador)
Type
SFP clase según (EN
16798-3)
Clase-P (EN 13053)

2,40 kW
3~ 400V
50Hz
7,7
154
1,04
0,94

V
V
kW
kW

0,67 kW/(m³/s)
0,185 W/(m³/h)
2138699
SFP1
P1
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Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

63
39
41

125
49
52

250
62
67

Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

500
67
72

1000
65
76

2000
66
72

4000
65
70

8000
66
69

Suma
73
80

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(13) Módulo de mezcla
(14) Módulo vacío 407
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751, Q
exterior, 612 x 1222 / 7 Nm par de giro / eje de
accionamiento 15 x 15 mm
LüAR Gitter, Q, Chapa agujereada

Capota, Capota de aspiración Q

Dimensiones del equipo
Longitud

4367 mm

Nº

Ancho
Altura

1322 mm
1424 mm

Peso total

JP-6665491/
02
1123 kg

Directiva ErP -Nr.:1253/2014 (unidades de tratamiento de aire no residencial)
Este equipo cumple con los requisitos del reglamento europeo Nr.:1253/2014 para equipos de ventilación fase 1 (2016)
y fase 2 (2018) y con la directiva de ecodiseño ErP 2016 y 2018
Tipo de equipo
Unidad de ventilación (UVB)
bidireccional
Sistema de recuperación
Recuperador rotativo
DeltaP Filtro Imp. / Ret.
21 / 48 Pa
DeltaP WRG (seco) Imp. / Ret.
37 / 37 Pa
DeltaPs,int
143 Pa
DeltaPs, adicional
248 Pa
Eficiencia/objetivo
84 / 73 %
Vent. eta opt. EU:327/2011
(8) 68,3% (12) 68,3%
Effizienzgrad N
(8) 74,9 / (12) 74,9
(PVE int/ limit) Potencia del ventilador
241 / 1219 W/(m³/s)
específica interna máxima
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,89 %
+400 Pa
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,55 %
-400 Pa
Notas:
El cumplimiento de la ErP se basa en nuestro conocimiento actual del reglamento europeo Nr. 1253/2014.
Los cambios debidos a acuerdos posteriores entre las asociaciones y los reguladores pueden hacer que este equipo
deje de cumplir la directiva.
Por esta razón, los datos técnicos y el método de cálculo sólo se pueden garantizar para la fecha en la que se configuró
el equipo.
El cambio regular de los filtros del equipo es importante para mantener en rendimiento y la eficiencia energética.
Para cumplir con los requisitos del Reglamento (UE) 1253/2014, es obligatorio instalar en la máquina indicadores de
presión diferencial en filtros o un avisador acústico en el controlador.

Resumen de accesorios
2 x Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo
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Climatizadores
07.03.341

Oferta JP-6665491 / 03
Alzado

14

12

11

10

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

1017

13
3

2034
1017

1

2

1

2

Planta
797

3

1585

1627

2034

R1

A1

R1
814

400

R2

203

1932
4367

R2
1221

Planta
797

407

400

13

12

11

R2
= Puerta de acceso en dirección de aire
= Puerta de acceso
= Panel desmontable

203

R2
R1
A1

Cliente
Proyecto / Referencia

1729
3045

R1
509

Características de
rendimiento
Eficiencia energética
Eurovent(2016)
Recuperación de calor

CL-03

Responsable del
proyecto
Su referencia

16/05/2018
AHUW TE 159

Caudal de aire de
entrada
Caudal de aire de
descarga
Tipo de climatizador
Tipo de revestimiento
Velocidad de aire

AHUW TE 159

Velocidad de aire

Su persona de contacto
LV-Pos
Fecha
Modelo para la
impulsión
Modelo para la
descarga

10
2034

3

1585

1627

14

DIN EN 13053 02/2012
A+
Recuperador rotativo RWT
8765 m³/h 2,43 m³/s
8765 m³/h 2,43 m³/s
Impulsión y extracción
Intemperie 50 mm
Impulsión :1,7 m/s Clase: V2
Aire de extracción:1,7 m/s
Clase: V2

Aire de impulsión:
(1) Módulo para filtro corto
Caudal de aire
Resistencia de comienzo
Pérdida de carga

2160 m³/h
5 Pa
77 Pa

Diferencia de presión final
Superficie del filtro

150 Pa
1,88 m²
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seleccionada
Filtro sin marco G4
Filtro extraíble para filtro de manta, Riel para filtro de
manta
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751, Q
exterior, 917 x 1527 / 15 Nm par de giro / eje de
accionamiento 15 x 15 mm

Capota, Capota de aspiración Q
Puerta de acceso

(2) Filtro de bolsa F7 (bolsa corta)
Caudal de aire
Resistencia de comienzo

2160 m³/h
19 Pa

Pérdida de carga
109 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F7 / 1,5 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel / 1,5, Filter 1,5
ausziehbar

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

200 Pa
C
20,23 m²

Puerta de acceso

(3) Rotativo sobrepuesto
Caudal de aire de entrada
Caudal de aire de descarga
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de
impulsión
Grado de transferencia de
temperatura tr. Norm
Factor de recuperación de
calor Selección de las
condiciones
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación
Potencia (sensible)
Segundo punto de
funcionamiento:
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de
impulsión

2160 m³/h
2160 m³/h
0 °C

Potencia (latente)
Potencia (total)
Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

7,8 kW
21 kW
4,8 °C

1620 mm
0,1 kW

84 %

Tamaño de rueda
Consumo de energía
eléctrica debido a la pérdida
de presión
consumo de energía
eléctrica motor/regulación
Coeficiente de rendimiento

84 %

Eficiencia energética

82 %

83 %

Clase de recuperador según
la EN 13053
max. nivel de fuga
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación

H1

80 %
22 °C
50 %
18,5 °C
55 %
84 %

13,2 kW

79 %
30 Pa
30 Pa

0,2 kW
44,80

5 %
81 %
82 %

30 °C
56 %

Potencia (sensible)
Potencia (total)

-3,6 kW
-3,6 kW

24 °C

Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

28,9 °C

50 %
25,2 °C
51 %

55 %
30 Pa
30 Pa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax. 08751/741573 oder 741800 Seite2/6
Nº: JP-6665491/03Fecha: 16/05/2018 Konfigurator 2.13.545.5

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Factor de recuperación de
81 %
calor Selección de las
condiciones
Tipo de rotor, tipo B rotor entálpico (con transmisión Accesorio para recuperador rotativo, Regulación,
de humedad), paso del aire por una sección reducida Aparato de revoluciones variables para rotativo,
del rotor (ancho del equipo), RWT-ET 1620 Modelo II suministro suelto
L2

(4) Módulo de mezcla
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751,
Compuerta de aire interior, 815 x 409 / 15 Nm par de
giro / eje de accionamiento 15 x 15 mm

(5) Módulo para batería de frío
Intercambiador-Tipo
Conexión (Entrada-/Salida)
Temperatura de aire de
entrada
Humedad relativa
Temperatura de aire de
salida
Humedad relativa

6 Cu/Al KT

Pérdida de carga en el lado
del aire (seco)
2 0/0 Pulgadas - 2 0/0 Entrada del líquido
Pulgadas
32 °C
Salida del líquido
56,0 %
23,8 °C

Cantidad de líquido
Protección antihielo

73,7 %

Pérdida de carga del salto
térmico del agua
Velocidad de aire
Contenido de agua

Potencia (latente)
21,22 kW
23,09 kW
Potencia (sensible)
44,31 kW
Potencia (total)
Rieles de introducción
Bandeja en acero inoxidable 1606 KGT

40 Pa
7 °C
12 °C
7,6 m³/h
0 %
5,36 kPa
2,15 m/s
16,28 l

Salida de condensados: DN32, 1 1/4 Pulgadas

(6) Módulo para batería de calor
Intercambiador-Tipo
Conexión (entrada/salida)
Temperatura de aire de
entrada
Temperatura de aire de
salida
Potencia (total)
Entrada del líquido
Salida del líquido

1 Cu/Al LT
Cantidad de líquido
1 1/4 Pulgadas - 1 1/4 Protección antihielo
Pulgadas
10 °C
Pérdida de carga en el lado
del aire
20 °C
Pérdida de carga del salto
térmico del agua
30,24 kW
Velocidad de aire
55 °C
Contenido de agua
45 °C

2,64 m³/h
0 %
23 Pa
3,76 kPa
2,06 m/s
8,26 l

(7) Módulo vacío 305
(8) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

8765 m³/h

Pérdida de carga externa

250 Pa

Presión interna del ventilador
Pérdida de carga interna
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total

24
486
39
799

Tipo de ventilador

Pa
Pa
Pa
Pa

VM560-5,0/400EC-17
50-Z

Máxima capacidad del
motor
Tensión del motor
Tensión de mando
Valor K
Consumo de la red
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
SFP (Potencia específica
del ventilador)

5,00 kW
3~ 400V
50Hz
8,19
308
2,78
1,87

V
V
kW
kW

0,77 kW/(m³/s)
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Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador
máxima
Rendimiento total

1436 1/min
1750 1/min

Consumo del motor
Corriente máxima del motor

4,18 A
8 A

Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

70,0 %

63
42
46

125
65
71

250
69
72

Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

0,214 W/(m³/h)
2138707

Type
SFP clase según (EN
16798-3)
Clase-P (EN 13053)
500
69
77

1000
70
78

2000
69
75

SFP0
P1
4000
66
71

8000
60
64

Suma
76
83

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(9) Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)
Resistencia de comienzo

115 Pa

Pérdida de carga
207 Pa
seleccionada
Diferencia de presión final
300 Pa
Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)

Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

D
20,23 m²

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Extracción:
(3) Rotativo sobrepuesto
Datos técnicos: vease en la parte de impulsión

(10) Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Resistencia de comienzo

77 Pa

Pérdida de carga
138 Pa
seleccionada
Diferencia de presión final
200 Pa
Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

C
20,23 m²

Puerta de acceso

(11) Módulo vacío 305
(12) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

8765 m³/h

Pérdida de carga externa

250 Pa

Presión interna del ventilador
Pérdida de carga interna
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total

24
168
39
481

Tipo de ventilador
Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador
máxima

Pa
Pa
Pa
Pa

VM560-3,4/400EC-15
50-Z
1206 1/min
1550 1/min

Máxima capacidad del
motor
Tensión del motor
Tensión de mando
Valor K
Consumo de la red
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
SFP (Potencia específica
del ventilador)
Type

3,40 kW
3~ 400V
50Hz
7,79
308
1,64
1,43

V
V
kW
kW

0,59 kW/(m³/s)
0,163 W/(m³/h)
2138706
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Rendimiento total

71,7 %

Consumo del motor
Corriente máxima del motor

2,41 A
5,4 A

Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

63
38
41

125
62
66

250
66
69

Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

SFP clase según (EN
16798-3)
Clase-P (EN 13053)
500
64
73

1000
65
72

2000
64
70

SFP0
P1
4000
62
67

8000
57
63

Suma
72
78

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(13) Módulo de mezcla
(14) Módulo vacío 407
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751, Q
exterior, 917 x 1527 / 15 Nm par de giro / eje de
accionamiento 15 x 15 mm
LüAR Gitter, Q, Chapa agujereada

Capota, Capota de aspiración Q

Dimensiones del equipo
Longitud

4367 mm

Nº

Ancho
Altura

2034 mm
2034 mm

Peso total

JP-6665491/
03
1814 kg

Directiva ErP -Nr.:1253/2014 (unidades de tratamiento de aire no residencial)
Este equipo cumple con los requisitos del reglamento europeo Nr.:1253/2014 para equipos de ventilación fase 1 (2016)
y fase 2 (2018) y con la directiva de ecodiseño ErP 2016 y 2018
Tipo de equipo
Unidad de ventilación (UVB)
bidireccional
Sistema de recuperación
Recuperador rotativo
DeltaP Filtro Imp. / Ret.
19 / 44 Pa
DeltaP WRG (seco) Imp. / Ret.
30 / 30 Pa
DeltaPs,int
123 Pa
DeltaPs, adicional
216 Pa
Eficiencia/objetivo
84 / 73 %
Vent. eta opt. EU:327/2011
(8) 70,2% (12) 70,2%
Effizienzgrad N
(8) 73,4 / (12) 75,2
(PVE int/ limit) Potencia del ventilador
195 / 1130 W/(m³/s)
específica interna máxima
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,93 %
+400 Pa
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,58 %
-400 Pa
Notas:
El cumplimiento de la ErP se basa en nuestro conocimiento actual del reglamento europeo Nr. 1253/2014.
Los cambios debidos a acuerdos posteriores entre las asociaciones y los reguladores pueden hacer que este equipo
deje de cumplir la directiva.
Por esta razón, los datos técnicos y el método de cálculo sólo se pueden garantizar para la fecha en la que se configuró
el equipo.
El cambio regular de los filtros del equipo es importante para mantener en rendimiento y la eficiencia energética.
Para cumplir con los requisitos del Reglamento (UE) 1253/2014, es obligatorio instalar en la máquina indicadores de
presión diferencial en filtros o un avisador acústico en el controlador.
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Resumen de accesorios
2 x Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo
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Climatizadores
07.03.341

Oferta JP-6665491 / 05
Alzado

508

14

12

11

5

6

10

1016

3

508

1

2

7

8

9

8

9

3553

Planta

814

400

2339

438

R1

2

3

5

6

7

A1

R2

R2

203

R1

712

1118

670

1

2231

Planta

407

400

14

3

1424

438

R2

Características de
rendimiento
Eficiencia energética
Eurovent(2016)
Recuperación de calor

CL-04

Responsable del
proyecto
Su referencia

20/06/2018
AHUW TE 21

Caudal de aire de
entrada
Caudal de aire de
descarga
Tipo de climatizador
Tipo de revestimiento
Velocidad de aire

AHUW TE 21

Velocidad de aire

Su persona de contacto
LV-Pos
Fecha
Modelo para la
impulsión
Modelo para la
descarga

R1

203

Cliente
Proyecto / Referencia

10

1118

= Puerta de acceso en dirección de aire
= Puerta de acceso
= Panel desmontable

11

712

670

R2
R1
A1

12

DIN EN 13053 02/2012
A+
Recuperador rotativo RWT
1440 m³/h 0,40 m³/s
1440 m³/h 0,40 m³/s
Impulsión y extracción
Intemperie 50 mm
Impulsión :1,6 m/s Clase: V1
Aire de extracción:1,6 m/s
Clase: V1

Aire de impulsión:
(1) Módulo para filtro corto
Caudal de aire
Resistencia de comienzo
Pérdida de carga

1440 m³/h
27 Pa
88 Pa

Diferencia de presión final
Superficie del filtro

150 Pa
0,34 m²
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seleccionada
Filtro sin marco G4
Filtro extraíble para filtro de manta, Riel para filtro de
manta
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751, Q
exterior, 409 x 612 / 7 Nm par de giro / eje de
accionamiento 15 x 15 mm

Capota, Capota de aspiración F
Puerta de acceso

(2) Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Caudal de aire
EN ISO 16890

1440 m³/h
ISO ePM1 50%

Resistencia de comienzo
95 Pa
Pérdida de carga
147 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

200 Pa
C
2,7 m²

Puerta de acceso

(3) Rotativo sobrepuesto
Caudal de aire de entrada
Caudal de aire de descarga
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de
impulsión

1440 m³/h
1440 m³/h
0 °C

Potencia (latente)
Potencia (total)
Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

4,9 kW
13,3 kW
5,7 °C

745 mm
0,1 kW

80 %

Tamaño de rueda
Consumo de energía
eléctrica debido a la pérdida
de presión
consumo de energía
eléctrica motor/regulación
Coeficiente de rendimiento

80 %

Eficiencia energética

77 %

78 %

Clase de recuperador según
la EN 13053
max. nivel de fuga
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación

H1

80 %
22 °C
50 %
17,6 °C
56 %

Grado de transferencia de
temperatura tr. Norm
Factor de recuperación de
calor Selección de las
condiciones
Factor de recuperación de
calor 20°C/50% 1013 mbar
Grado de humectación

80 %

Potencia (sensible)

8,4 kW

Segundo punto de
funcionamiento:
Temperatura exterior
Humedad relativa de aire
exterior
Temperatura de salida de
descarga
Humedad relativa de
descarga
Temperatura de impulsión
Humedad relativa de
impulsión

32 °C
56 %

Potencia (sensible)
Potencia (total)

24 °C

Temperatura de aire de
descarga
Humedad relativa de aire de
descarga
Pérdida de carga de
impulsión
Pérdida de carga de retorno

50 %
25,9 °C
54 %

79 %
100 Pa
100 Pa

0,1 kW
30,40

5 %
76 %
71 %
-3 kW
-3 kW
30,2 °C
54 %
100 Pa
100 Pa
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Factor de recuperación de
76 %
calor Selección de las
condiciones
Tipo de rotor, tipo B rotor entálpico (con transmisión Accesorio para recuperador rotativo, Regulación,
de humedad), paso del aire por una sección reducida Aparato de revoluciones variables para rotativo,
del rotor (ancho del equipo), RWT-ET 745 Modelo II suministro suelto
L2

(5) Módulo para batería de frío
Intercambiador-Tipo
Conexión (Entrada-/Salida)
Temperatura de aire de
entrada
Humedad relativa
Temperatura de aire de
salida
Humedad relativa

7 Cu/Al LT

Pérdida de carga en el lado
del aire (seco)
1 0/0 Pulgadas - 1 0/0 Entrada del líquido
Pulgadas
32 °C
Salida del líquido

36 Pa
7 °C
12 °C

40,0 %
22,9 °C

Cantidad de líquido
Protección antihielo

0,95 m³/h
0 %

61,6 %

Pérdida de carga del salto
térmico del agua
Velocidad de aire
Contenido de agua

5,22 kPa

Potencia (latente)
1,33 kW
4,2 kW
Potencia (sensible)
5,53 kW
Potencia (total)
Rieles de introducciónn acero inoxidable V2A
Bandeja en acero inoxidable 0706 KGT

2,54 m/s
1,7 l

Salida de condensados: DN32, 1 1/4 Pulgadas

(6) Módulo para batería de calor
Intercambiador-Tipo
Conexión (entrada/salida)
Temperatura de aire de
entrada
Temperatura de aire de
salida
Potencia (total)
Entrada del líquido
Salida del líquido

2 Cu/Al LT
3/4 Pulgadas - 3/4
Pulgadas
10 °C
24,7 °C
7,29 kW
55 °C
45 °C

Cantidad de líquido
Protección antihielo
Pérdida de carga en el lado
del aire
Pérdida de carga del salto
térmico del agua
Velocidad de aire
Contenido de agua

0,64 m³/h
0 %
26 Pa
4,12 kPa
2,48 m/s
1,16 l

(7) Módulo vacío 305
(8) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

1440 m³/h

Máxima capacidad del
motor
Pérdida de carga externa
250 Pa
Tensión del motor
37 Pa
Tensión de mando
Presión interna del ventilador
618 Pa
Valor K
Pérdida de carga interna
32 Pa
Consumo de la red
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total
937 Pa
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
Tipo de ventilador
VME250-0,75/230EC- SFP (Potencia específica
3450-mK
del ventilador)
Revoluciones del ventilador
3292 1/min
Velocidad de ventilador
3450 1/min
Type
máxima
Rendimiento total
57,6 %
SFP clase según (EN
16798-3)
Consumo del motor
2,85 A
Clase-P (EN 13053)

0,75 kW
1 x 230
9,3
76
0,65
0,50

V
V
kW
kW

1,25 kW/(m³/s)
0,347 W/(m³/h)
2138491
SFP2
P1
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Corriente máxima del motor
Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

3,3 A

63
50
50

125
62
61

250
70
74

Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

500
73
76

1000
72
77

2000
70
77

4000
74
73

8000
61
67

Suma
79
83

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(9) Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)
EN ISO 16890
Resistencia de comienzo

ISO ePM1 85%
142 Pa

Pérdida de carga
221 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F9 (energía optimizada)

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

300 Pa
D
2,7 m²

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Extracción:
(3) Rotativo sobrepuesto
Datos técnicos: vease en la parte de impulsión

(10) Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
EN ISO 16890
Resistencia de comienzo

ISO ePM1 50%
95 Pa

Pérdida de carga
147 Pa
seleccionada
Filtro de bolsa F7 (energía optimizada)
Einschubrahmen mit Spannhebel, filtro extraíble

Diferencia de presión final
Energieklasse
(RS-4/C/001-2015)
Superficie del filtro

200 Pa
C
2,7 m²

Puerta de acceso

(11) Módulo vacío 305
(12) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire

Máxima capacidad del
motor
Pérdida de carga externa
250 Pa
Tensión del motor
37 Pa
Tensión de mando
Presión interna del ventilador
247 Pa
Valor K
Pérdida de carga interna
32 Pa
Consumo de la red
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total
566 Pa
Potencia consumida en las
condiciones SFPv
Tipo de ventilador
VME250-0,75/230EC- SFP (Potencia específica
3450-mK
del ventilador)
Revoluciones del ventilador
2666 1/min
Velocidad de ventilador
3450 1/min
Type
máxima
Rendimiento total
61,6 %
SFP clase según (EN
16798-3)
Consumo del motor
1,64 A
Clase-P (EN 13053)
3,3 A
Corriente máxima del motor
Frecuencia de octava [Hz]
Lw(A) lado de aspiración
Lw(A) lado de impulsión

1440 m³/h

63
47
41

125
56
53

250
60
66

500
65
68

1000
65
70

2000
66
70

4000
68
65

0,75 kW
1 x 230
7,11
76
0,37
0,33

V
V
kW
kW

0,83 kW/(m³/s)
0,231 W/(m³/h)
2138491
SFP2
P1
8000
53
59

Suma
72
75
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Toma de presión conducida hasta el exterior del
equipo
Montaje caja de clemas con interruptor de
mantenimiento montado y cableado., AR 4/5,5

Puerta de acceso, Puerta de acceso en dirección de
aire

(14) Módulo vacío 407
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751, Q
exterior, 409 x 612 / 7 Nm par de giro / eje de
accionamiento 15 x 15 mm
LüAR Gitter, Q, Chapa agujereada

Capota, Capota de aspiración F

Dimensiones del equipo
Longitud

3553 mm

Nº

Ancho
Altura

1118 mm
1016 mm

Peso total

JP-6665491/
05
570 kg

Directiva ErP -Nr.:1253/2014 (unidades de tratamiento de aire no residencial)
Este equipo cumple con los requisitos del reglamento europeo Nr.:1253/2014 para equipos de ventilación fase 1 (2016)
y fase 2 (2018) y con la directiva de ecodiseño ErP 2016 y 2018
Tipo de equipo
Unidad de ventilación (UVB)
bidireccional
Sistema de recuperación
Recuperador rotativo
DeltaP Filtro Imp. / Ret.
95 / 54 Pa
DeltaP WRG (seco) Imp. / Ret.
100 / 100 Pa
DeltaPs,int
349 Pa
DeltaPs, adicional
272 Pa
Eficiencia/objetivo
80 / 73 %
Vent. eta opt. EU:327/2011
(8) 67% (12) 67%
Effizienzgrad N
(8) 79,1 / (12) 79,1
(PVE int/ limit) Potencia del ventilador
650 / 1250 W/(m³/s)
específica interna máxima
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,78 %
+400 Pa
Máximo caudal de fuga de aire externo a
0,48 %
-400 Pa
Notas:
El cumplimiento de la ErP se basa en nuestro conocimiento actual del reglamento europeo Nr. 1253/2014.
Los cambios debidos a acuerdos posteriores entre las asociaciones y los reguladores pueden hacer que este equipo
deje de cumplir la directiva.
Por esta razón, los datos técnicos y el método de cálculo sólo se pueden garantizar para la fecha en la que se configuró
el equipo.
El cambio regular de los filtros del equipo es importante para mantener en rendimiento y la eficiencia energética.
Para cumplir con los requisitos del Reglamento (UE) 1253/2014, es obligatorio instalar en la máquina indicadores de
presión diferencial en filtros o un avisador acústico en el controlador.

Resumen de accesorios
2 x Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo
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SERIE

FH-EC

VERSIÓN

FOH-EC

Modo Frío

MODELO

Fila calor
Capacidad
[kW]
[kW]
[l/h]

Total Frig.
Sensible Frig.
Deshumidificación

2,55
2,07
0,65

Sensible Térmica

[kW]

2,29

[n°]

1

Filas
Número

[n°]

3

Número

Aire
Entrada

DBT
WBT
RH
DBT
WBT
RH

Salida

Caudal

[°C]
[°C]
[%]
[°C]
[°C]
[%]

Entrada

DBT

[°C]

21,0

Salida

DBT

[°C]

33,1

[m³/h]

572

Caudal

[V]

10,0

[m/s]

1,06
20,4

Tensiòn Vdc
Velocidad aire

Tensiòn Vdc
Velocidad aire

25,0
17,8
50
13,8
12,8
89

[Pa]

Caida presiòn aire

Caida presiòn aire

[m³/h]

572

[V]
[m/s]

10,0
1,15

[Pa]

6,7

[l/s]
[kPa]
[°C]
[°C]

0,06
8,7

Agua
Caudal
Pérdida de carga
Temperatura

Entrada
Salida

[l/s]
[kPa]
[°C]
[°C]

Agua

0,12
5,4
7,0
12,0
Agua

Caudal
Pérdida de carga
Temperatura

[mm]
[mm]
[mm]

Otra Fecha
900
230
495

Consumo eléctrico (max **)
Corriente Absorbida (max **)
Presión sonora (Lp=Lw-RA)
Potencia acùstica (Lw) en salida

Peso

[kg]

55,0
45,0
Agua

Agua

Dimensiones y Peso
Ancura màxima
Altura màxima
Espesor

Entrada
Salida

20,9

Alimentación
Presión Estática utilizable

(**) se refiere a la max velocidad por las otras mira ficha pag.2
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[W]
[A]
[dB(A)]
[dB(A)]
[V-ph-Hz]
[Pa]

Caudal y pression dispobible al conducto

MIN

MAX

6,0
0,06
23,7
41,7

52,0
0,34
40,9
58,9

V230/1/50

1,000

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

900

-

-

-

-

-

-

-

-

Description
Horizontal de conductos. Motor EC
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INFORME TÉCNICO

Proyecto:

292/2/2018 SR CALEF (Ref.:RESIDENCIA BEGUES)

Cliente
Proyectista

CENTRO SERVICIO

Revisión
Fecha:

03/07/2018

Fecha Revisión
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DATOS HIDRÁULICOS GENERALES
Resumen datos iniciales de Calefacción
Temperatura
Salto
de impilsión
térmico (ºC)
(ºC)
35ºC

8ºC

Potencia
por m2
(W)
80

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO PL 0

Espacio
Ba
Ba
Dtr1
Ve
Ve
Dtr3
Dtr4
Vp
Bp
Dp
F-P
Dtr 2,1
Dtr 2,2
Bg1
Bg2
Se
M-F
Pr
Va
Dd
Slt
S-E
Mj

Superficie
(m2)
4,33
4,16
10,13
5,39
5,39
21,91
6,49
3,44
3,63
15,83
15,83
27,59
12,55
6,85
6,85
28,81
64,25
19,61
34,77
17,35
17,81
103,24
91,38

Potencia Potencia
espacio por m2
(w)
(w)
140
140
1480
230
230
780
90
180
170
850
670
1924
886
110
110
1550
2960
890
3550
430
1670
5692
5038

32
34
146
43
43
36
14
52
47
54
42
70
71
16
16
54
46
45
102
25
94
55
55
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DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS PL 0

Espacio

Ba
Ba
Dtr1
Ve
Ve
Dtr3
Dtr4
Vp
Bp
Dp
F-P
Dtr 2,1
Dtr 2,2
Bg1
Bg2
Se
M-F
Pr
Va
Dd
Slt
S-E
Mj

Potencia Potencia
Superficie
Colector
Nº
espacio por m2
2
(m )
asignado circuitos
(w)
(w)
4,33
4,16
10,13
5,39
5,39
21,91
6,49
3,44
3,63
15,83
15,83
27,59
12,55
6,85
6,85
28,81
64,25
19,61
34,77
17,35
17,81
103,24
91,38

140
140
1480
230
230
780
90
180
170
850
670
1924
886
110
110
1550
2960
890
3550
430
1670
5692
5038

32
34
146
43
43
36
14
52
47
54
42
70
71
16
16
54
46
45
102
25
94
55
55

C1
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C5
C6

1
1
1
1
1
2
LP
LP
1
2
2
LP
LP
1
1
1
9
2
3
2
2
11
7

Paso
del
tubo
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

79,0
77,3
65,0
78,8
78,8
94,9

36,6
37,3
136,1
48,2
48,2
48,4

Perdida
de
carga
por
circuito
(daPa)
65,6
66,6
745,5
113,3
113,3
137,7

70,7
79,2
79,2

47,5
60,9
48,0

98,6
181,8
113,0

83,2
83,2
74,2
109,1
98,1
95,8
101,8
117,7
107,4
105,4

19,1
19,1
57,2
72,0
63,8
140,2
36,2
158,2
84,9
83,3

18,9
18,9
150,6
350,5
246,9
1165,7
82,5
1822,5
478,7
452,7

Long.
Tubo por
circuito
(m)

Caudal
por
circuito
(l/h)

LISTA DE COLECTORES PL 0

Colector
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Nº
Caudal
circuitos (l/h)
10
4
12
7
11
7

571,8
135,1
833,2
809,3
933,5
583,1

Perdida
de carga
(daPa)
857,3
158,4
403,1
2095,9
550,5
520,6
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CARACTERISTICAS DEL ESPACIO PL TIPO

Espacio
C-R-B
Mj
S-E
Dtr 1,1
Bg
Slt 1
Dtr 1,2
H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl
H1 Bn
H2 Bn
H3 Bn
H4 Bn

Superficie
(m2)

Potencia Potencia
espacio por m2
(w)
(w)

24,09
33,98
39,64
31,69
6,70
7,95
39,64
13,66
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,18
15,44
14,41
14,40
17,19
17,11
3,68
3,51
3,51
3,51

1610
1403
1637
1671
210
419
2090
835
838
838
838
838
838
838
836
807
796
796
886
887
225
222
222
222

67
41
41
53
31
53
53
61
63
63
63
63
63
63
63
52
55
55
52
52
61
63
63
63

H5 Bn

3,51

222

63

H6 Bn

3,51

222

63

H7 Bn

3,51

222

63

H8 Bn
H9 Bn
H10 Bn
H11 Bn
H12 Bn
H13 Bn
Slt 2

3,54
3,51
3,51
3,52
3,56
3,52
4,57

224
183
194
194
184
183
240

63
52
55
55
52
52
53
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DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS PL TIPO

Espacio

C-R-B
Mj
S-E
Dtr 1,1
Bg
Slt 1
Dtr 1,2
H1 Ind
H2 Ind
H3 Ind
H4 Ind
H5 Ind
H6 Ind
H7 Ind
H8 Ind
H9 Ind
H10 Ind
H11 Ind
H12 Dbl
H13 Dbl
H1 Bn
H2 Bn
H3 Bn
H4 Bn
H5 Bn
H6 Bn
H7 Bn
H8 Bn
H9 Bn
H10 Bn
H11 Bn
H12 Bn
H13 Bn
Slt 2

Potencia Potencia
Superficie
Colector
Nº
espacio por m2
2
(m )
asignado circuitos
(w)
(w)
24,09
33,98
39,64
31,69
6,70
7,95
39,64
13,66
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,22
13,18
15,44
14,41
14,40
17,19
17,11
3,68
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,54
3,51
3,51
3,52
3,56
3,52
4,57

1610
1403
1637
1671
210
419
2090
835
838
838
838
838
838
838
836
807
796
796
886
887
225
222
222
222
222
222
222
224
183
194
194
184
183
240

67
41
41
53
31
53
53
61
63
63
63
63
63
63
63
52
55
55
52
52
61
63
63
63
63
63
63
63
52
55
55
52
52
53

C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C5
C4
C4
C3
C3
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C5
C4
C4
C3
C3

3
4
4
2
1
1
LP
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LP

Paso
del
tubo
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

107,1
89,2
74,7
43,9
97,1
67,0

102,6
52,8
44,2
33,2
43,6
50,6

Perdida
de
carga
por
circuito
(daPa)
698,6
153,9
90,4
29,9
114,4
106,3

103,5
101,3
80,0
80,0
89,5
89,5
89,5
89,3
100,6
95,5
95,4
99,9
99,5
72,0
70,3
63,0
49,0
58,5
58,5
58,5
58,8
58,5
58,5
58,6
49,5
63,1

90,7
92,1
72,7
72,7
81,3
81,3
81,3
81,2
75,4
75,6
75,6
73,8
73,9
63,1
63,8
57,1
44,5
53,0
53,0
53,0
53,3
43,7
46,3
46,3
36,7
47,0

527,5
531,9
262,0
262,0
366,4
366,4
366,4
364,4
353,7
337,5
337,4
336,7
336,5
177,8
177,1
127,0
60,0
101,9
101,9
101,9
103,5
69,2
77,8
77,7
41,3
86,2

Long.
Tubo por
circuito
(m)

Caudal
por
circuito
(l/h)
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LISTA DE COLECTORES PL TIPO

Colector
C1
C2
C3
C4
C5

Nº
Caudal
circuitos (l/h)
11
10
12
12
9

696,0
653,1
771,6
826,3
625,8

Perdida
de carga
(daPa)
803,4
611,7
387,2
421,3
421,3
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FITXA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN
Carrer Ferran Muñoz 3, 08859 Begues
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serra / martinez / leivar

V3.1.0

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

PROJECTE D'EXECUCIÓ

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 2.0.5- Maig 2007

DECRET 21/2006

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

DADES DE L'EDIFICI:

Situació:
Comarca:

Municipi:

Barcelonès

Nova edificació

x

Begues

Reconversió d'antiga edificació

Gran rehabilitació

Usuaris
Residències (gent gran, estudiants)

USOS DE
L'EDIFICI:

Ambulatoris i centres de salut

Unifamiliar, núm. Hab:
Habitatge
Plurifamiliar, núm. Hab:
Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,
albergs )

Usuaris

30
25

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,
secundària, universitària i professional)

X

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE (1)
M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT

AIXETES

X

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

P

A

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

S

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

S
S

x
x
x

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

x

x

S

x

x

S

x

x

S

x

xx

x

x
x
x

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos:

AILLAMENT TÈRMIC

Km 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar:

PROTECCIÓ SOLAR

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

Km  3,30 W/m2K

USUARIS DE L'EDIFICI

55

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0

≥ 50 l/dia a 60 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

demanda ACS a 600

2200 l/dia
III

zona climàtica
contribució mínima d’energia solar
en producció d’ACS

50%

l’aportació energètica solar és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

PRODUCCIÓ D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

(4)

RENTAVAIXELLES

x

S

x

S

x

x

S

x

x

S

x

x

S

l’edifici no compta amb suficient assolellament
en edificis de nova planta per limitacions de la
normativa urbanística que impossibilita la
superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de
l’edifici o de la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

si per la producció d’ACS s’utilitzen
resistències elèctriques amb efecte Joule; a
qualsevol zona climàtica:

N

contribució mínima d’energia solar
en producció d’ACS
la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

x

x

70%

50%
(5)

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i
una d’aigua calenta

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

PRODUCTES

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat
de Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) 150 dm3 per separar les fraccions següents:

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i
rebuig

ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

al'interior de les unitats privatives

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

a un espai comunitari

S
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ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
DECRET 21/2006

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE
M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so
aeri R de 48 dBA

S

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

P

A

x
x

x
x

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives
següents:

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

PUNTS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

5

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
Km 0,63 W/m2K
de 0,70 W/m2K ;

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
Km  0,56 W/m2K
de 0,70 W/m2K ;

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%
Km  0,49 W/m2K
de 0,70 W/m2K ;
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NREAT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

M

P

S

x

S

x

A

x

x

8
4

S

x

x

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui  74 dBA

5

S

x

x

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

4

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

4

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

S

x

x

x

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

7

S

x

x

x

S

x

x

x

3

34
PROJECTE

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
(1)
(2)
(3)

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

(4)
(5)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

s

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i
el programa ha d'estar correctament instal.lat.
Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro,
Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
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III.

PRESSUPOST

AM

Amidaments
- Centre atenció diurna i 2 unitats convivencia
- Ampliació xarxa de calor

PR

Pressupost
Quadre de preus I
- Centre atenció diurna i 2 unitats convivencia
- Ampliació xarxa de calor

Quadre de preus II
- Centre atenció diurna i 2 unitats convivencia
- Ampliació xarxa de calor

Justificació de preus
- Centre atenció diurna i 2 unitats convivencia
- Ampliació xarxa de calor

Pressupost
- Centre atenció diurna i 2 unitats convivencia
- Ampliació xarxa de calor

Resum de pressupost
- Centre atenció diurna i 2 unitats convivencia
- Ampliació xarxa de calor

Ultim full
Pressupost pel coneixement de l’administració
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03

TREBALLS PREVIS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22113C2

m2 Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
SOLAR

1

2.642,50

2.642,50
2.642,50

E2213422

m3 Excavació p/rebaix,terreny fluix,pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
PLANTA BAIXA
TRASDÓS MURS DE BLOC
SABATA FOSSAT ASCENSOR
*

1
-1
1
1
1
1

950,00
38,60
100,00
17,25
2,90
250,00

1,50
1,50
0,75
0,75
2,80

0,35

1.425,00
-57,90
75,00
12,94
2,84
250,00
1.707,88

E222122A

m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclòs repàs de sols i parets.
Llosa
Fossar d'ascensor

1
1

37,05
3,65

25,70
4,70

0,80
0,90

761,75
15,44
777,19

E2R35069

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10-15km

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
SOLAR
PLANTA BAIXA
TRASDÓS MURS DE BLOC
SABATA FOSSAT ASCENSOR
ESPONJAMENT 30%

1
1
-1
1
1
1
1
0,3

2.642,50
950,00
38,60
100,00
17,25
2,90
250,00
1.972,13

0,10
1,50
1,50
0,75
0,75
2,80

0,35

264,25
1.425,00
-57,90
75,00
12,94
2,84
250,00
591,64
2.563,77

E2RA7LP0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
SOLAR
PLANTA BAIXA
TRASDÓS MURS DE BLOC
SABATA FOSSAT ASCENSOR
ESPONJAMENT 30%

1
1
-1
1
1
1
1
0,3

2.642,50
950,00
38,60
100,00
17,25
2,90
250,00
1.972,13

0,10
1,50
1,50
0,75
0,75
2,80

0,35

264,25
1.425,00
-57,90
75,00
12,94
2,84
250,00
591,64
2.563,77
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04

SISTEMA ESTRUCTURAL

E3Z112N1

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
Llosa
Fossar d'ascensor

1
-1
1

37,05
3,54
3,65

25,70
6,00
4,70

0,10
0,10
0,10

95,22
-2,12
1,72
94,82

135C57G2

m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba,40kg/m3 armadura p/llosa fonam.
AP500S barres corrug.encofrat no vist 0,2m2/m3

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una
quantia de 0,2 m2/m3
Llosa
Fossar d'ascensor

1
-1
1
1

37,05
3,54
3,65
1,00

25,70
6,00
4,70
12,23

0,70
0,70
0,40
0,40

666,53
-14,87
6,86
4,89
663,41

1452145H

m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer armadura AP500S 40kg/m3

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m3
Planta baixa

1
-1

37,05
3,54

25,70
6,00

0,10
0,10

95,22
-2,12
93,10

14511337

m3 Pilar form.encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.cubilot,acer armadura AP500S 80kg/m3

Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
80 kg/m3
PLANTA BAIXA
P1
P2-7
P3-4-5-6
P8-15
P9-10-11-12-13-14
P16-16A-16B
P17-17A-17B
P18-19-20-21-22
P23
P24
P25-28
P26-27
P29-36
P30-31-32-33-34-35-37-38
P39-40-41-42
PLANTA PRIMERA
P1
P2-7
P3-4-5-6
P8-15
P9-10-11-12-13-14
P16-16A-16B
P17-17A-17B
P18-19-20-21-22
P23'
P24'
P25-28
P26-27
PLANTA SEGONA

1
2
4
2
6
3
3
5
1
1
2
2
2
8
4

0,50
0,25
0,25
0,50
0,25
0,20
0,20
0,25
0,50
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25

0,25
0,50
0,50
0,25
0,50
2,74
2,74
0,50
0,25
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25

4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20

0,53
1,05
2,10
1,05
3,15
6,90
6,90
2,63
0,53
0,53
1,05
1,05
1,05
2,10
1,05

1
2
4
2
6
3
3
5
1
1
2
2

0,25
0,25
0,45
0,25
0,25
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,45

0,40
0,40
0,25
0,40
0,45
2,74
2,74
0,45
0,45
0,45
0,45
0,25

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

0,32
0,64
1,44
0,64
2,16
5,26
5,26
1,80
0,36
0,36
0,72
0,72
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
P1
P2-7
P3-4-5-6
P8-15
P9-10-11-12-13-14
P16-16A-16B
P17-17A-17B
P18-19-20-21-22
P23'
P24'
P25-28
P26-27
PLANTA BADALOT
P16A-16B
P17A-17B
P18'
P24''

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
2
4
2
6
3
3
5
1
1
2
2

0,25
0,25
0,45
0,25
0,25
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,45

0,40
0,40
0,25
0,40
0,45
2,74
2,74
0,45
0,45
0,45
0,45
0,25

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

0,32
0,64
1,44
0,64
2,16
5,26
5,26
1,80
0,36
0,36
0,72
0,72

2
2
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

2,50
2,50
2,50
2,50

0,31
0,31
0,16
0,16
71,97

145C2174

m2 Llosa form.,horitz.,g=25cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h>=3m,tauler,+taul.fen. form.vist,HA-25/B/10/IIa,col.bomba,armadura

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 30 kg/m2
Sostre planta baixa
Sostre planta primera
Sostre planta segona

1
1
1

831,31
494,20
505,75

831,31
494,20
505,75
1.831,26

145C2175

m2 Llosa form.,horitz.,g=18cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist,HA-25/B/10/IIa,col.bomba,armadura

Llosa de balcó de formigó armat, horitzontal, de 18 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
>= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2
Sostre planta baixa
Sostre planta primera
Sostre planta segona

1
1
1
1
1
1
1

40,10
40,10
11,50
20,20
40,10
11,50
20,20

40,10
40,10
11,50
20,20
40,10
11,50
20,20
183,70

145CAA62

m2 Llosa form.,inclinada,g=18cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa
inclin.,h<=3m,tauler,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadura AP500S 15kg/

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge
i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2
Escala 1. pb-p1
Escala 1. p1-p2
Escala 1. p2-p3
Escala 2. pb-p1
Escala 2. p1-p2

1
1
1
1
1

13,38
13,38
13,38
14,82
14,82

13,38
13,38
13,38
14,82
14,82
69,78
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

05.1

FORJAT SANITARI

1938P6JT

m2 Solera rev.polipropilè 65+8cm,(21kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B500T 15x15cm D5mm,

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 65+ 8 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21
kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 65 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons DB-HS
PLANTA BAIXA
Planta
Pati

1
-1

876,400
26,000

876,400
-26,000
850,40

NIM011

m²

Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
con lámina de betún modificado con elastómero

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas,
etc.). Sellado de juntas.
PLANTA BAIXA
Perímetre ext
Perímetre Pati

1
1

125,00
21,00

1,60
1,60

200,00
33,60
233,60

NIM040

m²

Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densi

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada,
por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5
l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de
esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y
filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento
de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
PLANTA BAIXA
Perímetre ext
Perímetre Pati

1
1

125,00
21,00

1,60
1,60

200,00
33,60
233,60
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05.2

COBERTES

05.2a

CO-01 COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABAT FUSTA FUSTA

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
PLANTA PRIMERA
Planta

1
1

154,75
22,85

154,75
22,85
177,60

E7B451J0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir
PLANTA PRIMERA
Planta

1
1

154,75
22,85

154,75
22,85
177,60

E74371BL

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/adh.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
PLANTA PRIMERA
Planta

1
1

154,75
22,85

154,75
22,85
177,60

E7547PBH

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.tacs exp.plat.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
PLANTA PRIMERA
Perímetre

1
1

51,55
38,80

0,60
0,60

30,93
23,28
54,21

E7C29571

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613
i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
PLANTA PRIMERA
Planta

2
2

154,75
22,85

309,50
45,70
355,20

E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
PLANTA PRIMERA
Planta

1
1

154,75
22,85

154,75
22,85
177,60
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

UXM010

m2 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipé, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas
de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso
fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados
de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PLANTA PRIMERA
Planta

1
1

154,75
22,85

154,75
22,85
177,60

05.2b

CO-02 COBERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE ACABAT VEGETAL

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
PLANTA PRIMERA
Planta

1

150,60

150,60
150,60

E7B451J0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir
PLANTA PRIMERA
Planta

1

150,60

150,60
150,60

E74371BL

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/adh.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
PLANTA PRIMERA
Planta

1

150,60

150,60
150,60

E7547PBH

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.tacs exp.plat.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
PLANTA PRIMERA
Perímetre

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1

71,65

0,60

42,99
42,99

E7C29571

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613
i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
PLANTA PRIMERA
Planta

2

150,60

301,20
301,20

E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
PLANTA PRIMERA
Planta

1

150,60

150,60
150,60

E5131121

m2 Acabat coberta plana enjardinada extensiva no transitable Sedum tapizant, reg
automàtic goteig

Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no
ventilada, formada per:
- Manta de protecció i acumulació d'aigua i nutrients ZINCO ref.
SSM 45, de fibres reciclades de polipropilè.
- Placa drenant i retenció d'aigua de pilietilè reciclat ZINCO ref. Floradrain FD25
- Làmina filtrant de fibres de polipropilè estable ZINCO ref. SF
- Substracte especial per a cobertes extensives, estable, d'elevado
porositat i alta capacitat drenant, de 10cm de gruix
- Grava de canto rodat d=15-25mm per a drenatge perimetral i imbornals de 10cm d'alçada
- Plantació de plantes seleccionades per a cobertes ecològiques extensives, tipus Sedum (Album, Acre, Reflexum, Sediforme, Rupestre,
Occhroleucum, etc.) resistents a la sequera, tapizants i de poca alçada, mescaldes adequadament per a conseguir una vegetació estable
i variada, amb una densitat de 15 uds/m2
- Imbornals registrables d'acer galvanitztat anticorrosiu ZINCO ref.
KS8, resistent a la compresió, de 50x50cm de base i 25x25cm de registre
- Sistema de reg automàtic per goteig per a cobertes ecològiques
extensives mitjançant tubs amb degoters integrats, autocompensats
cada 30cm, tipus Tech-line. Inclòs programador, filtre, regulador de
pressió, clau de pas i arqueta
PLANTA PRIMERA
Planta

1

150,60

150,60
150,60

05.2c

CO-03 COBERTA I REMATS ZINC
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

E5411817

m2 Coberta ventilada Zinc Quartz e=0,82mm junta alçada doble engatillat + tauler OSB
hidròfug e=22mm + Làmina drenant Delta

Subministrament, preparació i col·locació de coberta ventilada de
planxa de Zinc Quartz natural de 0,82 mm de gruix, amb sistema de
junta alçada de doble engatillat, tipus VM ZINC. Conformada pels següents components:
- Rastrellat metàl·lic de tub d'acer galvanitzat 40x20mm de 2 mm de
gruix, ancorats a pota de fixació de 15cm per donar-li una correcta
nivellació a la coberta i dotar-la de cambra d'aire contínua a tota la
superfície de la coberta.
- Subministrament, preparació i col·locació de remats perimetrals de
xapa laminada de Zinc Quartz, de 0,82mm de gruix i un desenvolupament màxim de 325mm.
- Tauler OSB hidròfug de 22mm de gruix
- Làmina drenant de polietilè reticulat d'alta densitat tipus Delta de
6mm de gruix
- Bandejes de xapa laminada de Quartz Zinc amb separació entre eixos de 480mm (inclou potes d'inox fixes i mòbils pròpies del sistema)
- P.p. Beatas triangulars de ventilació de Zinc soldades amb estany
del 50%
Inclòs: plecs, talls, fixacions mecàniques i tots els elements necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

PLANTA PRIMERA
Planta

1

7,50

7,50
7,50

E5411818

ml

Remat coronació petos coberta Zinc Quartz e=0,82mm i D=600mm + Tauler OSB
hidròfug e=22mm + Làmina drenant Delta

Subministrament i col·locació de remat de coronament de petos de
Coberta amb planxa de Zinc Quartz de 0,82 mm de gruix de 600mm
de desemvolupament. Inclou: tauler base de OSB hidròfug de
22mm, làmina drenant de polietilè reticulat d'alta densitat tipus Delta de 6mm de gruix, plecs, talls, fixacions mecàniques i tots els elements necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

PLANTA PRIMERA
Perímetre
Divisòries
--PLANTA COBERTA
Perímetre
--COBERTA BADALOT
Perímetre

1
1
1
1

53,70
7,50
6,75
18,50

53,70
7,50
6,75
18,50

1

117,80

117,80

1

24,50

24,50
228,75
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05.2d

CO-04 COBERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE ACABAT GRAVES

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
PLANTA COBERTA
Planta
---COBERTA BADALOT
Planta

1

530,70

1

25,75

530,70
25,75
556,45

E7B451J0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir
PLANTA COBERTA
Planta
---COBERTA BADALOT
Planta

1

530,70

1

25,75

530,70
25,75
556,45

E74371BL

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/adh.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
PLANTA COBERTA
Planta
---COBERTA BADALOT
Planta

1

530,70

1

25,75

530,70
25,75
556,45

E7547PBH

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.tacs exp.plat.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
PLANTA COBERTA
Perímetre
---COBERTA BADALOT
Perímetre

1

132,50

0,60

79,50

1

24,50

0,60

14,70
94,20

E7C29571

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613
i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
PLANTA COBERTA
Planta
---COBERTA BADALOT
Planta

2

530,70

2

25,75

1.061,40
51,50
1.112,90

E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
PLANTA COBERTA
Planta
---COBERTA BADALOT
Planta

1

530,70

1

25,75

530,70
25,75
556,45
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

E5113391

m2 Terrat capa prot.,palet riera D=16-32mm,g=10cm,s/adh.

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir
PLANTA COBERTA
Planta
---COBERTA BADALOT
Planta

1

530,70

1

25,75

530,70
25,75
556,45

05.2e

CO-05 COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABAT TARIMA FUSTA

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
PLANTA PRIMERA
Te1
--PLANTA PRIMERA
Te1
Te2
Te3

1

46,70

46,70

1
1
1

46,70
21,60
10,40

46,70
21,60
10,40
125,40

E7Z1JWD2

m2 Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat
PLANTA PRIMERA
Te1
--PLANTA PRIMERA
Te1
Te2
Te3

1

46,70

46,70

1
1
1

46,70
21,60
10,40

46,70
21,60
10,40
125,40

E7Z15MD0

m

Matarracó,radi=6cm morter 1:6

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
PLANTA PRIMERA
Te1
--PLANTA PRIMERA
Te1
Te2
Te3

1

36,00

36,00

1
1
1

36,00
18,15
13,65

36,00
18,15
13,65
103,80

E721BCD5

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color
estànd.,adh.en cal.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
PLANTA PRIMERA
Te1
--PLANTA PRIMERA
Te1
Te2
Te3

1

46,70

46,70

1
1
1

46,70
21,60
10,40

46,70
21,60
10,40
125,40
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

UXM010

m2 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipé, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas
de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso
fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados
de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PLANTA PRIMERA
Te1
--PLANTA PRIMERA
Te1
Te2
Te3

1

46,70

46,70

1
1
1

46,70
21,60
10,40

46,70
21,60
10,40
125,40

05.2f

CO-06 COBERTA PLANA NO TRANSITABLE ACABAT LÀMINA BITUMINOSA PROTECCIÓ MINERAL

E5Z2FP4A

m2 Solera d'encadellat ceràm.1200x300x40mm,pasta ciment ràpid,sob/envanets

Solera d'encadellat ceràmic de 1200x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

1
3
4
1
1

2,00
0,50
1,00
2,20
9,50

2,00
1,50
4,00
2,20
9,50
19,20

E93A5570

m2 Llosa,g=5cm,form.HA-25/P/20/I

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

1
3
4
1
1

2,00
0,50
1,00
2,20
9,50

2,00
1,50
4,00
2,20
9,50
19,20
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

E7Z1JWD2

m2 Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

1
3
4
1
1

2,00
0,50
1,00
2,20
9,50

2,00
1,50
4,00
2,20
9,50
19,20

E9Z4AA16

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

1
3
4
1
1

2,00
0,50
1,00
2,20
9,50

2,00
1,50
4,00
2,20
9,50
19,20

E721BCD5

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color
estànd.,adh.en cal.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

1
3
4
1
1

2,00
0,50
1,00
2,20
9,50

2,00
1,50
4,00
2,20
9,50
19,20

E7Z86C40

m

Remat p/imper.perfil pl.acer galv.,g=0,6mm,+làm.PVC
flex.,desenv.=52mm,1plec,col.fix.mec

Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

1
1
4
2
1
1

7,40
2,80
4,70
2,50
6,00
9,30

7,40
2,80
18,80
5,00
6,00
9,30
49,30

05.2g

CO-07 LINIES DE VIDA

EB71UC10

m

Cable inox d:10, homologat p/línia vida horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat

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

1

22,00

22,00

1

74,50

74,50

1

3,50

3,50
100,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EB71UE40

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox,2amortidors+forqueta
regulació+2terminals cable

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
PLANTA PRIMERA
Coberta
--PLANTA COBERTA
Coberta
--COBERTA BADALOT
Coberta

1

1,00

1

1,00

1

1,00
3,00

EB71UH20

u

Element suport intermedi línia vida horitzontal, acer inox

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1
PLANTA PRIMERA
Coberta
--PLANTA COBERTA
Coberta
--COBERTA BADALOT
Coberta

2

2,00

7

7,00

1

1,00
10,00

05.3

AÏLLAMENTS SOSTRES

E937618A

m2 Solera form. lleuger HLE-25/B/10/I,d=1500-1800kg/m3,g=10cm

Solera de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
de 10 cm de gruix
PLANTA PRIMERA
Mj / C-R-B

1

74,90

74,90
74,90

E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
PLANTA PRIMERA
Mj / C-R-B

1

74,90

74,90
74,90

E7C2E671

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,765-1,622m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765
i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
PLANTA PRIMERA
Mj / C-R-B

1

74,90

74,90
74,90
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UKNAD11.3

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Techo KNAUF D112 (27+12,5H1) LM

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada tipo H1de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e,
aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso
p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo
para imprimar y decorar.
PLANTA BAIXA
Pati

1
1

2,65
2,60

2,65
2,60
5,25

05.4

PAVIMENTS EXTERIORS

E2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
PLANTA BAIXA
Pati interior

1
1

26,05
6,00

0,55
0,30

14,33
1,80
16,13

E225177F

m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
PLANTA BAIXA
Pati interior

1
1

26,05
6,00

0,55
0,30

14,33
1,80
16,13

E923RB91

m2 Subbase,grava reciclat form.,g=15cm,grandària 40-70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
-1
1

26,05
6,00
66,70

26,05
-6,00
66,70
86,75

E7A24A0L

m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
-1
1

26,05
6,00
66,70

26,05
-6,00
66,70
86,75

E9Z4AA16

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
-1
1

26,05
6,00
66,70

26,05
-6,00
66,70
86,75
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

E93617B0

m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
-1
1

26,05
6,00
66,70

26,05
-6,00
66,70
86,75

E7Z1JWD2

m2 Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
-1
1

26,05
6,00
66,70

26,05
-6,00
66,70
86,75

E7Z15MD0

m

Matarracó,radi=6cm morter 1:6

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
1

21,00
12,00

21,00
12,00
33,00

E721BCD5

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color
estànd.,adh.en cal.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
-1
1

26,05
6,00
66,70

26,05
-6,00
66,70
86,75
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

UXM010

m2 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipé, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas
de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso
fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados
de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PLANTA BAIXA
Pati interior
Jd

1
-1
1

26,05
6,00
66,70

26,05
-6,00
66,70
86,75

05.5

FAÇANES

05.5a

TANCAMENTS

1452145H

m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer armadura AP500S 40kg/m3

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m3
PLANTA PRIMERA
Perímetre
Divisòries

1
1
1
1

53,70
7,50
6,75
18,50

0,20
0,20
0,20
0,20

0,30
0,30
0,30
0,30

3,22
0,45
0,41
1,11
5,19

E612B51S

m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter1:6,CEM II,additiu inclus.aire/plastifi

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant
FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB

1
1
1
1
1
1
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23,50
6,00
6,00
6,50
27,00
36,50

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10
0,60

77,55
19,80
19,80
21,45
29,70
21,90
16

AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
Façana Pati interior
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2

Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

0,90
2,65
16,15
1,10
6,90
12,80
1,10
0,95
10,30
32,50
6,10
3,20
4,00
1,10
0,65
3,20
4,00
24,60
36,50
24,50

2,70
2,70
7,60
7,60
0,60
7,60
7,60
7,60
0,60
7,00
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
1,20
0,95
3,05
0,60
3,00

9,72
7,16
122,74
16,72
4,14
97,28
8,36
7,22
6,18
227,50
50,02
26,24
32,80
9,02
5,33
3,84
3,80
150,06
21,90
73,50
1.073,73

NAF010

m²

Aïllament tèrmic interior façana panell semirígid llana roca volcàcnica Fixrock Optimo
"ROCKWOOL" fixat amb morter adhesiu

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'interior en façana de doble full de fàbrica, format per panell semirígid de llana de
roca volcànica Fixrock Optimo "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm de gruix, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductividad tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a tope per
evitar ponts tèrmics, fixat amb morter adhesiu Tradimur "GRUPO PUMA" o equivalent i posterior segellat de totes les unions entre panells amb cinta de segellat de juntes. Inclús p/p de talls, maquinària,
protecció de paraments, fusteries i altres elements colindants, i neteja.
Inclós: Tall i preparació de l'aïllament. Es protegiran els elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció
del morter. Aplicació del morter. Col·locació de l'aïllament.

FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Pati interior
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2
Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot

1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1

23,50
6,00
6,00
6,50
27,00
0,90
2,65
16,15
12,80
32,50
6,10
6,10
3,20
3,20
4,00
4,00
3,20
24,60
24,50

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10
2,70
2,70
3,10
3,10
3,10
3,10
0,80
3,10
0,80
3,10
0,80
1,20
3,10
2,40

77,55
19,80
19,80
21,45
29,70
9,72
7,16
100,13
79,36
201,50
37,82
4,88
19,84
2,56
24,80
3,20
3,84
152,52
58,80
874,43
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UKNAW626.5

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Trasdosado KNAUF W626 73/600 (48+2x12,5A) LM

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600, formado por dos
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de
canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta
un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
FAÇANES
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2
Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot

2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1

16,15
12,80
32,50
6,10
6,10
3,20
3,20
4,00
4,00
3,20
24,60
24,50

3,10
3,10
3,10
3,10
0,80
3,10
0,80
3,10
0,80
1,20
3,10
2,40

100,13
79,36
201,50
37,82
4,88
19,84
2,56
24,80
3,20
3,84
152,52
58,80
689,25

UKNAW628.2

m²

Trasdosado KNAUF W628 95/600 (70+2x12,5A) LM

M2 Trasdosado autoportante KNAUF W628 95/600, formado por 2
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de
canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta
un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Pati interior

1
1
1
1
1
4
1

23,50
6,00
6,00
6,50
27,00
0,90
2,65

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10
2,70
2,70

77,55
19,80
19,80
21,45
29,70
9,72
7,16
185,18

FCA040

m

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 300 mm de
anchura, acabado lacado con pintura de poliéster par

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de
300 mm de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para
exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina, tornillería, colocación
sobre las jambas del hueco, sellado de juntas por medio de cordón
de silicona neutra y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación
provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
PLANTA BAIXA

3
1
1
2
1
1

1,90
1,45
1,20
4,30
5,60
2,90

5,70
1,45
1,20
8,60
5,60
2,90
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
PLANTA PRIMERA

---PLANTA SEGONA

--PLANTA BADALOT

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
13
2
1
1
1
1

4,30
2,10
1,90
4,70
1,50
1,10
3,00

4,30
27,30
3,80
4,70
1,50
1,10
3,00

1
13
2
1
1
1
1

4,30
2,10
1,90
4,70
1,50
1,10
3,00

4,30
27,30
3,80
4,70
1,50
1,10
3,00

1
2

1,10
1,50

1,10
3,00
120,95

E4E25615

m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM II 1:4,10N/mm2,addit.inclus.aire/plasti

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

--PLANTA COBERTA
Perímetre
--COBERTA BADALOT
Perímetre

1
1
4
2
1
1
3

7,40
2,80
4,70
2,50
6,00
9,30
1,80

1

117,80

1

24,50

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

8,88
3,36
22,56
6,00
7,20
11,16
6,48

0,20

0,40

9,42

0,20

0,40

1,96
77,02

E4EZ3000

kg

Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

--PLANTA COBERTA
Perímetre
--COBERTA BADALOT
Perímetre

1
1
4
2
1
1
3

7,40
2,80
4,70
2,50
6,00
9,30
1,80

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

1

117,80

0,20

0,40

1

24,50

0,20

0,40

71,04
26,88
180,48
48,00
57,60
89,28
51,84

8
8
8
8
8
8
8

75,39 8
15,68 8
616,19

E4EZQ024

m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R,pedra calc.20mm,
col.manual.

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

1
1
4
2
1
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7,40
2,80
4,70
2,50
6,00

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

0,89
0,34
2,26
0,60
0,72

.1
.1
.1
.1
.1
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

--PLANTA COBERTA
Perímetre
--COBERTA BADALOT
Perímetre

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
3

9,30
1,80

1

117,80

1

24,50

1,20
1,20

1,12 .1
0,65 .1

0,20

0,40

0,94 .1

0,20

0,40

0,20 .1
7,72

05.5b

REVESTIMENTS

E81136L2

m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter calç GP,CSIV-W0,remolinat

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Pati interior
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2

Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot
--ENRAJOLAT
Façana Est PB

Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Nord P1 / P2
Façanes Badalot

1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

23,50
6,00
6,00
6,50
27,00
36,50
0,90
2,65
16,15
1,10
6,90
12,80
1,10
0,95
10,30
32,50
6,10
3,20
4,00
1,10
0,65
3,20
4,00
24,60
36,50
24,50

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10
0,60
2,70
2,70
7,60
7,60
0,60
7,60
7,60
7,60
0,60
7,00
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
1,20
0,95
3,05
0,60
3,00

77,55
19,80
19,80
21,45
29,70
21,90
9,72
7,16
122,74
33,44
4,14
97,28
16,72
14,44
6,18
227,50
50,02
26,24
32,80
18,04
10,66
3,84
3,80
150,06
21,90
73,50

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2

4,90
1,60
4,20
3,80
6,00
3,00
1,70
5,90
27,00
3,00
3,60
0,50
3,30
3,00
4,80

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,10
2,70
2,70
2,70
3,00
3,00
3,00

-13,23
-4,32
-11,34
-10,26
-16,20
-8,10
-4,59
-15,93
-29,70
-16,20
-19,44
-2,70
-19,80
-18,00
-28,80
901,77

E8112562

m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,remolinat

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
FAÇANES
Façana Est PB

Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Nord P1 / P2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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4,90
1,60
4,20
3,80
6,00
3,00
1,70
5,90
27,00
3,00
3,60

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,10
2,70
2,70

13,23
4,32
11,34
10,26
16,20
8,10
4,59
15,93
29,70
16,20
19,44
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
Façanes Badalot
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

--CANTELLS FORJAT

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
2
2
2
2

0,50
3,30
3,00
4,80

2,70
3,00
3,00
3,00

2,70
19,80
18,00
28,80

1
1
4
2
1
1

7,40
2,80
4,70
2,50
6,00
9,30

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

8,88
3,36
22,56
6,00
7,20
11,16

2
1
1
1
1
1

36,50
36,50
18,50
18,50
14,00
14,00

0,20
0,60
0,20
0,60
0,20
0,60

14,60
21,90
3,70
11,10
2,80
8,40
340,27

E8Z15149

m2 Armadura p/enguixat,malla FV+PVC,4x3mm,85g/m2

Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2
FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Pati interior
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2

Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot
--ENRAJOLAT
Façana Est PB

Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Nord P1 / P2
Façanes Badalot

1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

23,50
6,00
6,00
6,50
27,00
36,50
0,90
2,65
16,15
1,10
6,90
12,80
1,10
0,95
10,30
32,50
6,10
3,20
4,00
1,10
0,65
3,20
4,00
24,60
36,50
24,50

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10
0,60
2,70
2,70
7,60
7,60
0,60
7,60
7,60
7,60
0,60
7,00
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
1,20
0,95
3,05
0,60
3,00

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2

4,90
1,60
4,20
3,80
6,00
3,00
1,70
5,90
27,00
3,00
3,60
0,50
3,30
3,00
4,80

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,10
2,70
2,70
2,70
3,00
3,00
3,00

23,27
5,94
5,94
6,44
8,91
6,57
2,92
2,15
36,82
10,03
1,24
29,18
5,02
4,33
1,85
68,25
15,01
7,87
9,84
5,41
3,20
1,15
1,14
45,02
6,57
22,05
0,30
0,30
-3,97
-1,30
-3,40
-3,08
-4,86
-2,43
-1,38
-4,78
-8,91
-4,86
-5,83
-0,81
-5,94
-5,40
-8,64

.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3

271,13
E82Z1R10

m2 Aplicació imprim. resines p/post.col.enrajol.ceràm. sob/enguixat+plaq.guix

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre enguixat o plaques de guix
FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB

1
1
1
1
1
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23,50
6,00
6,00
6,50
27,00

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10

23,27
5,94
5,94
6,44
8,91

.3
.3
.3
.3
.3
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Façana Pati interior
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2

Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot
--ENRAJOLAT
Façana Est PB

Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Nord P1 / P2
Façanes Badalot

1
4
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

36,50
0,90
2,65
16,15
1,10
6,90
12,80
1,10
0,95
10,30
32,50
6,10
3,20
4,00
1,10
0,65
3,20
4,00
24,60
36,50
24,50

0,60
2,70
2,70
7,60
7,60
0,60
7,60
7,60
7,60
0,60
7,00
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
1,20
0,95
3,05
0,60
3,00

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2

4,90
1,60
4,20
3,80
6,00
3,00
1,70
5,90
27,00
3,00
3,60
0,50
3,30
3,00
4,80

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,10
2,70
2,70
2,70
3,00
3,00
3,00

6,57
2,92
2,15
36,82
10,03
1,24
29,18
5,02
4,33
1,85
68,25
15,01
7,87
9,84
5,41
3,20
1,15
1,14
45,02
6,57
22,05
0,30
0,30
-3,97
-1,30
-3,40
-3,08
-4,86
-2,43
-1,38
-4,78
-8,91
-4,86
-5,83
-0,81
-5,94
-5,40
-8,64

.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3

271,13
E898J2A1

m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Pati interior
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2
Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot

1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1

23,50
6,00
6,00
6,50
27,00
0,90
2,65
16,15
12,80
32,50
6,10
6,10
3,20
3,20
4,00
4,00
3,20
24,60
24,50

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10
2,70
2,70
3,10
3,10
3,10
3,10
0,80
3,10
0,80
3,10
0,80
1,20
3,10
2,40

77,55
19,80
19,80
21,45
29,70
9,72
7,16
100,13
79,36
201,50
37,82
4,88
19,84
2,56
24,80
3,20
3,84
152,52
58,80
874,43

E898D240

m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
BADALOTS INSTAL·LACIONS
Badalots instal·lacions Coberta

--CANTELLS FORJAT

1
1
4
2
1
1

7,40
2,80
4,70
2,50
6,00
9,30

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

8,88
3,36
22,56
6,00
7,20
11,16

2
1

36,50
36,50

0,20
0,60

14,60
21,90
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
1
1
1

18,50
18,50
14,00
14,00

0,20
0,60
0,20
0,60

3,70
11,10
2,80
8,40
121,66

E898DFM0

m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació
neutralitz.+fixadora+2acabat

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
FAÇANES
Façana Est PB
Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Pati interior
Façana Est P1 / P2
Façana Oest P1 / P2

Façana Nord P1 / P2
Façana Pati Nord

Façana Sud P1 / P2
Façanes Badalot
--ENRAJOLAT
Façana Est PB

Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Nord P1 / P2
Façanes Badalot

1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

23,50
6,00
6,00
6,50
27,00
36,50
0,90
2,65
16,15
1,10
6,90
12,80
1,10
0,95
10,30
32,50
6,10
3,20
4,00
1,10
0,65
3,20
4,00
24,60
36,50
24,50

3,30
3,30
3,30
3,30
1,10
0,60
2,70
2,70
7,60
7,60
0,60
7,60
7,60
7,60
0,60
7,00
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
1,20
0,95
3,05
0,60
3,00

77,55
19,80
19,80
21,45
29,70
21,90
9,72
7,16
122,74
33,44
4,14
97,28
16,72
14,44
6,18
227,50
50,02
26,24
32,80
18,04
10,66
3,84
3,80
150,06
21,90
73,50

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2

4,90
1,60
4,20
3,80
6,00
3,00
1,70
5,90
27,00
3,00
3,60
0,50
3,30
3,00
4,80

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,10
2,70
2,70
2,70
3,00
3,00
3,00

-13,23
-4,32
-11,34
-10,26
-16,20
-8,10
-4,59
-15,93
-29,70
-16,20
-19,44
-2,70
-19,80
-18,00
-28,80
901,77

E8251228

m2 Enrajolat vert.ext.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
FAÇANES
Façana Est PB

Façana Oest PB
Façana Nord PB
Façana Nord P1 / P2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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4,90
1,60
4,20
3,80
6,00
3,00
1,70
5,90
27,00
3,00

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,10
2,70

13,23
4,32
11,34
10,26
16,20
8,10
4,59
15,93
29,70
16,20
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

Façanes Badalot

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
2
2
2
2
2

3,60
0,50
3,30
3,00
4,80

2,70
2,70
3,00
3,00
3,00

19,44
2,70
19,80
18,00
28,80
218,61

E83B61EE

m2 Aplacat vert.ext.>3mpedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=20mm
forat.+4arest.v.1251-2500cm2,ganxos,mort.1:6

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra
calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6
FAÇANES
Façana Sud pilars
Façana Oest pilars
Façana Nord pilars
Façana Est pilars
Façana Pati interior

8
6
5
4
4

1,25
1,70
0,90
1,20
1,10

3,10
3,10
3,10
3,10
2,50

31,00
31,62
13,95
14,88
11,00
102,45

E8K434DK

m

Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu
alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.morter 1:2:10

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10
FAÇANES
Façana Est
Façana Nord
Façana Oest
Badalot

5
1
1
2
1
2
2
1

1,60
1,20
27,00
4,00
0,90
1,60
0,90
0,70

8,00
1,20
27,00
8,00
0,90
3,20
1,80
0,70
50,80

05.6

FUSTERIES EXTERIORS I PROTECCIONS SOLARS

05.6a

TANCAMENTS ALUMINI

EAF383FE01

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 correderes + fixes sup.,
d=580x310cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-01 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 580x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a
l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a
l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la sev acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
Sala Espera PB

5

5,00
5,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE02

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Porta alumini lacat texturat, 1 corredera + fixe sup., d=285x310cm, MANUSA D20

FE-02 Porta corredera d'obertura automàtica d'alumini lacat texturat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla corredissa i 1
fixe superior, per a un buit d'obra de 285x310cm, tipus D20 de MANUSA. Inclou:
Operador corredís VISIO-100 lateral 230V. Inclou: Grup, xasis, carros
y braços.
Kit extensió grup motor ACTIVA (lateral per PL de 1000 a 1401mm)
(KEGV15LT-E)
Fulla corredeissa A20-2
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) Acabado brut
Fulla fixa A20-2
Vidr laminat 10=5+5 (transparent) Acabado brut
Suspensió fulla fixa (ACTIVA, VISIO-100 / A20)
Instal·lació porta corredissa
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat)
Sensor detecció + seguritat DDS-B (híbrid no supervisat)
Cerrojo automátic operador VISIO-100 (biestable)
Clau GC-K (empotrada)
Totalment instal·lada, segellada i en funcionament, segons plànols
de detall de Projecte.
Porxo accés

2

2,00
2,00

EAF383FE03

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 oscil·lobatent, d=90x250cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-03 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra de 90x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Despatx direcció

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE04

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 practicables, d=160x250cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-04 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Accés passatge rodat

2

2,00
2,00

EAF383FE05

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicable, d=110x250cm, CORTIZO
Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-05 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicables, per a
un buit d'obra de 110x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Escala B

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE06

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 practicables, d=160x250cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-06 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Sala instal·lacions PB

1

1,00
1,00

EAF383FE07

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 corredisses, d=490x60cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-07 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles corredisses,
per a un buit d'obra de 490x60cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Menjador PB

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE08

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 oscil·lobatents + fixe,
d=288x220cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / Cor 70

FE-08 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles oscil·lobatents
i fixes intermig, per a un buit d'obra de 288x220cm, amb perfils de
Mur Cortina TP52 / Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a
l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a
l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Mobilitat-Fisio-D.Polivalent- Bugaderia-Cuina

9

9,00
9,00

EAF383FE09

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 8 fixes + 8 oscil·lant,
d=13200x310cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / Cor 70

FE-09 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fixes inferiors i 8
oscil·lants superiors, per a un buit d'obra de 13200x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Vestíbul accés PB

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE10

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=405x250cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-10 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses,
per a un buit d'obra de 405x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Pati interior PB

2

2,00
2,00

EAF383FE11

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 fixes, d=252x250cm, CORTIZO
Mur Cortina TP 52

FE-11 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles fixes, per
a un buit d'obra de 252x250cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 de
CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Pati interior PB

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE12

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=255x250cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-12 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses,
per a un buit d'obra de 255x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Perruqueria

1

1,00
1,00

EAF383FE13

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 correderes + fixes,
d=590x290cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-13Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
lateral fixe i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 590x290cm,
amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Menjador P1-P2

2

2,00
2,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE14

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 correderes + fixes,
d=550x290cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-14 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, vidre fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de
550x290cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT
de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Menjador P1-P2

2

2,00
2,00

EAF383FE15

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=180x230cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-15 Balconera alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
fixe intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 445x300cm,
amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra,
ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Habitacions P1-P2

26

26,00
26,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE16

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses + caixa persiana,
d=180x230cm, CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-16 Balconera alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses i
caixa de persiana, per a un buit d'obra de 180x230cm, amb perfils
Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució
de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó
de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris
per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls
del Projecte Executiu.

Saleta 2
Cuina-Rebost-Bugaderia

2
2

2,00
2,00
4,00

EAF383FE17

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses + fixes,
d=445x300cm, CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-17 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
fixe intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 445x300cm,
amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra,
ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Cuina-Rebost-Bugaderia

2

2,00
2,00
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CODI

RESUM

EAF383FE18

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicable + 1 fixe sup,
d=85x300cm, CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-18 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable i 1 fixe
superior, per a un buit d'obra de 85x300cm, amb perfils Cor 70 Hoja
Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb
silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i
trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Escala A

3

3,00
3,00

EAF383FE19

Ut

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 fixe inf. + 1 fixe sup,
d=85x302cm, CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-19 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fixe inferior i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 85x302cm, amb perfils Cor 70
Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució
de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó
de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris
per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls
del Projecte Executiu.

Escala A

2

2,00
2,00
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CODI

RESUM

EAF383FE20

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 fixe, d=850x250cm, CORTIZO
Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-20 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fixe, per a un buit
d'obra de 85x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Badalot

1

1,00
1,00

EAF383FE21

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 practicables, d=400x160cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-21 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles practicables,
per a un buit d'obra de 400x160cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Saleta 1

2

2,00
2,00
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CODI

RESUM

EAF383FE22

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 oscil·lobatent + fixes,
d=270x302cm, CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-22 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, 1 fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de
270x302cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Escala B

2

2,00
2,00

EAF383FE23

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicables, d=120x200cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-23 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable, per a un
buit d'obra de 120x200cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

Badalot

1

1,00
1,00

EAF383FE24

Ut

Barana vidre 5+5mm, d=70x1100cm

FE-24 Barana de vidre laminat transparent 5+5mm, de 70x110cm,
col·locada i segellada. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Badalot

1

1,00
1,00
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CODI

RESUM

05.6b

PROTECCIONS SOLARS

EAV7GK80

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1720x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm
Façana Sud
Façana Nord

4
4

4,00
4,00
8,00

EAV7GK81

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1480x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm
Façana Sud
Façana Nord

44
17

44,00
17,00
61,00
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CODI

RESUM

EAV7GK82

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1720x3350mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3350mm
Façana Sud
Façana Nord

4

4,00
4,00

EAV7GK83

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1480x3350mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1480x3350mm
Façana Sud
Façana Nord

17

17,00
17,00
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CODI

RESUM

EAV7GK84

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1600x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1600x3650mm
Façana Est
Façana Oest

2
2

2,00
2,00
4,00

EAVV9220

Ut

Tendal corredís amb cables acer TBB, teixit lona acrílica, accionament elèctric.
Dimensions: 6000x5500mm

Tendal corredís (TC) amb cables d'acer de TBB. Teixit de Lona Acrílica, color a definir per la DF. Accionament elèctric amb motors via ràdio i sensor de vent. Color del ferratge a definir. Instal·lació a estructura d'acer existent a l'obra (no inslosa en aquesta partida).
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 6000x5000mm
PLANTA BAIXA

5

5,00
5,00

EAVT1360

Ut

Cortina enrotllable exterior amb guies laterals TBB, teixit 100% opac, accionament
elèctric. Dimensions: 1800x2300mm

Cortina enrotllable exterior amb guies laterals TBB. Teixit 100%
opac, color a definir per la DF. Accionament elèctric amb motors via
ràdio. Inclòs: suports, contrapès, motor, etc.
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 1800x2300mm

Habitacions

26

26,00
26,00
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CODI

RESUM

05.7

SERRALLERIA EXTERIOR

EB121FB1

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Barana acer galvanitzat, passamà rodó D=40mm, trav.inf. 40x10mm, muntants
passamà 40x10mm cada 100cm, brèndoles D=10mm cada 75mm

Barana d'acer galvanitzat formada per passamà rodó D=40mm, travesser inferior de 40x10mm, muntants de passamà 40x10mm cada
10cm i brèndoles D=10mm cada 75mm. De 110 cm d'alçària, dfixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA BADALOT

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

43,30
36,50
18,50
34,50
1,60
36,50
18,50
14,00
1,60
1,20

43,30
36,50
18,50
34,50
3,20
36,50
18,50
14,00
3,20
1,20
209,40

EB121FB2

m

Passamà acer galvanitzat, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm

Passamà d'acer galvanitzat format per passamà rodó D=40mm, pipetes d'ancoratge cada 100cm, fixat mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella.

PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGONA

1
1

4,00
4,00

4,00
4,00
8,00

EB121FB3

m

Muntant vertical acer galvanitzat en T format per passamans per ancoratge baranes
façana

Muntant vertical d'acer galvanitzat en T format per passamans de
150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

FAÇANA SUD
FAÇANA NORD

23
19

7,35
7,00

169,05
133,00
302,05

EB121FB4

m

Muntant vertical acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge baranes
façana

Muntant vertical d'acer galvanitzat en L format per passamans de
150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

FAÇANA SUD
FAÇANA NORD

2
4

7,35
7,00

14,70
28,00
42,70

EB121FB5

m

Biga acer galvanitzat en T format per passamans per formació de pèrgola

Biga d'acer galvanitzat en T format per passamans de 200x15mm i
150x15mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

PÈRGOLA

4

6,50

26,00
26,00
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CODI

RESUM

EB121FB6

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Biga acer galvanitzat en L format per passamans per formació de pèrgola

Biga d'acer galvanitzat en L format per passamans de 200x15mm i
150x15mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

PÈRGOLA

1
2

30,30
6,50

30,30
13,00
43,30

EB121FB7

m

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de 120x60x8mm per formació de pèrgola

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de 120x60x8mm per formació de pèrgola, soldats a platina base (inclosa en aquesta partida)
ancorada a llosa de formigó fixacions mecàniques. Per a formació
de pèrgola.

PÈRGOLA

5

3,30

16,50
16,50

EB121FB8

m

Traveser horitzontal acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge
baranes façana

Traveser horitzontal d'acer galvanitzat en L format per passamans
de 150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.
FAÇANA SUD

1

36,50

36,50
36,50

EAVJCEA1

m2 Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït LINIUS L.033.08 de RENSON

Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït amb mosquitera
integrada LINIUS L.033.08 de RENSON amb un pas de 33,3mm.
Sidtema format per portants d'alumini extruït sobre el qual es fixen
a pressió les lamel·les i les portalamel·les/clips de les lamel·les.
Acabats: Anoditzat (20 micres) o Termolacat en quasevol RAL o colors Syntha Pulvin (60-80 micres). A definir per la DF.
S'inclou: p.p. portes de pas, estructures de suport autònomes, juntes
de dilatació, bancades de suport, ancoratges i tot el necessari per a
deixar la unitat completament acabada.

PLANTA COBERTA
Tancament instal·lacions

1

64,20

2,50

160,50
160,50
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

EAVJCEA2

m2 Gelosia lamel·les alumini anoditzat sistema IVI de TECHNAL

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de TECHNAL, o similar,
segons planols de fusteria, amb perfils d'alumini extruit segons norma UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN
573-3:1995 i estat T5 segons la norma EN755. Acabat anoditzat color definit per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat EWAA-EURAS,
efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja,
desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons metode i garantía ARQALIS, amb les siguents especificacions: Lama d'alumini de
50x17mm col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre suport d'alumini extruit de 139mm en móduls de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical. Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat
amb DELTATONE. Remat de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris. Col·locació: Aploma
i alinear el rastrell. Fixar el rastrel al mur amb cargols tira-fons de
5,5mm i tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima entre rastrells de 1.200mm i vol màxim de lama respecte del suport de 300mm. Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm
forat.

PLANTA BAIXA
Façana Nord

1

27,30

2,20

60,06
60,06

EAVJCEA3

m2 Portes lamel·les alumini anoditzat sistema IVI de TECHNAL

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de TECHNAL, o similar,
segons planols de fusteria, amb perfils d'alumini extruit segons norma UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN
573-3:1995 i estat T5 segons la norma EN755. Acabat anoditzat color definit per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat EWAA-EURAS,
efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja,
desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons metode i garantía ARQALIS, amb les siguents especificacions: Lama d'alumini de
50x17mm col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre suport d'alumini extruit de 139mm en móduls de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical. Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat
amb DELTATONE. Remat de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris. Col·locació: Aploma
i alinear el rastrell. Fixar el rastrel al mur amb cargols tira-fons de
5,5mm i tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima entre rastrells de 1.200mm i vol màxim de lama respecte del suport de 300mm. Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm
forat.

PLANTA BAIXA
Façana Est

3
1
1

1,60
4,90
1,10

2,50
0,60
2,50

12,00
2,94
2,75
17,69
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CODI

RESUM

EB121FB9

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Perfil remat paviment balcons acer galvanitzat

Perfil remat paviment balcons format per passamà d'acer galvanitzat
de 100x5mm i pletines d'ancoratge cada 100cm ancorades a forjat
mitjançant fixacions mecàniques

FAÇANA SUD
FAÇANA NORD

2
1

36,50
36,50

73,00
36,50
109,50
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CODI

RESUM

06

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

06.1

DIVISÒRIES

UKNAW112.2

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

DI-01 Tabique KNAUF 120/600 (2x12,5A+70+2x12,5A) LM

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.

PLANTA BAIXA
Db / Slt
Db / Slt / SE
Va
Pr
Nucli banys

Mg
Dtr2
M-F / F-P
F-P / Dp
Dp / Bg
Cc
--PLANTA PRIMERA
Banys H1 a H8
--PLANTA SEGONA
Banys H1 a H8

1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2

5,90
4,10
0,65
0,55
0,60
3,40
6,40
11,85
4,30
5,10
3,50
8,30
4,60
2,25
1,80
2,85
2,10
20,90
5,65
5,65
5,65
3,30
2,60

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,30
3,30
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

20,65
14,35
2,28
3,85
2,10
11,22
21,12
124,43
15,05
17,85
24,50
116,20
16,10
15,75
6,30
9,98
7,35
68,97
18,65
18,65
18,65
21,78
17,16

8
5

2,50
2,60

3,10
3,10

62,00
40,30

8
5

2,50
2,60

3,10
3,10

62,00
40,30
797,54

UKNAW112.10

m²

DI-02 Tabique KNAUF 98/400 (2x12,5A+48+2x12,5A) LM

Tabique KNAUF W112 98/400 formado por dos placas standard tipo
A de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de
400 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.
PLANTA PRIMERA
Divisòria habitacions

Banys H09 a H12

7
2
1
1
1
1
2
2
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5,65
5,60
6,85
7,35
1,70
1,85
1,70
3,50

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

122,61
34,72
21,24
22,79
5,27
5,74
10,54
21,70
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
Banys H1 a H8
Portes H1 a H12
Bg
Dtr
--PLANTA SEGONA
Divisòria habitacions

Banys H09 a H12

Banys H1 a H8
Portes H1 a H12
Bg
Dtr
--MUR CENTRAL ESCALES
Esc 1
Esc 2

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
3
2
6
1
1
1
1
1
1

1,60
3,50
1,95
2,50
1,45
4,50
2,20
0,95
1,60
4,30

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

4,96
32,55
12,09
46,50
4,50
13,95
6,82
2,95
4,96
13,33

7
2
1
1
1
1
2
2
1
3
2
6
1
1
1
1
1
1

5,65
5,60
6,85
7,35
1,70
1,85
1,70
3,50
1,60
3,50
1,95
2,50
1,45
4,50
2,20
0,95
1,60
4,30

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

122,61
34,72
21,24
22,79
5,27
5,74
10,54
21,70
4,96
32,55
12,09
46,50
4,50
13,95
6,82
2,95
4,96
13,33

1
1

3,00
3,30

11,60
8,20

34,80
27,06
836,30

UKNAW112.5

m²

DI-03 Tabique KNAUF 120/600 (2x12,5DF+70+2x12,5DF) LM

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por dos placas cortafuego
tipo DF de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.
PLANTA BAIXA
Esc 1
Esc 2
Cc
--PLANTA PRIMERA
Esc 1
Esc 2
Extr. Cc
--PLANTA SEGONA
Esc 1
Esc 2
Extr. Cc

2
1
3
1
1

5,75
6,30
2,85
5,65
8,00

3,50
3,50
3,50
3,30
3,30

40,25
22,05
29,93
18,65
26,40

1
1
1
1

6,20
6,80
2,90
2,80

3,10
3,10
3,10
3,10

19,22
21,08
8,99
8,68

1
1
1
1

6,20
6,80
2,90
2,80

3,10
3,10
3,10
3,10

19,22
21,08
8,99
8,68
253,22
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CODI

RESUM

E6121512

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

DI-04 Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,LD,290x140x190mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN 771-1,mort.ram paleta,M5

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
PLANTA BAIXA
Inst
Asc
--PLANTA PRIMERA
Asc
Esc 1
Esc 2
--PLANTA SEGONA
Asc
Esc 1
Esc 2

1
1
2

5,60
4,35
2,05

3,30
3,30
3,50

18,48
14,36
14,35

2
1
2

2,05
2,60
1,30

3,10
1,80
1,80

12,71
4,68
4,68

2
1
2

2,05
2,60
1,30

3,10
1,80
1,80

12,71
4,68
4,68
91,33

UKNAW626.1

m²

DI-05 Trasdosado KNAUF W626 73/600 (48+2x12,5A) LM

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600, formado por dos
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de
canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta
un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
PLANTA BAIXA
Pilars
Esc 1 / Asc
Esc 2 / Mg
Dtr2
Cc
Vp
NT (Cc)
Ba
Plats
Trasdossats *
--PLANTA PRIMERA
Banys H1 a H13
Bg
Bany H13
Inst.
Inst. SE
CRB / Ascensor / Esc 1
Esc 2
--PLANTA SEGONA
Banys H1 a H13
Bg
Bany H13
Inst.
Inst. SE
CRB / Ascensor / Esc 1
Esc 2

4
4
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

2,40
1,90
8,30
3,00
8,30
2,85
6,50
5,60
7,60
1,75
1,75
2,05
2,05
10,00

3,50
3,30
3,50
3,50
3,50
3,50
3,30
3,30
3,30
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

33,60
25,08
58,10
21,00
29,05
9,98
21,45
36,96
25,08
6,13
6,13
7,18
7,18
35,00

26
3
2
8
1
2
1
1
1

1,80
2,20
2,20
1,60
7,30
5,00
8,20
6,80
2,80

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

145,08
20,46
13,64
39,68
22,63
31,00
25,42
21,08
8,68

26
3
2
8
1
2
1
1
1

1,80
2,20
2,20
1,60
7,30
5,00
8,20
6,80
2,80

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

145,08
20,46
13,64
39,68
22,63
31,00
25,42
21,08
8,68
977,26
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CODI

RESUM

UKNAWX115.1

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

DI-06 Tabique KNAUF 159/600 (2x12,5A+48+12,5A+48+2x12,5A) 2LM

Tabique KNAUF W115 + 159/600 formado por dos placas standard
tipo A de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a cada lado de
dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado
de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho
con una modulación de 600 mm e/e, placa intermedia KNAUF standard tipo A de 12,5 mm y aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas
al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para
imprimar y decorar.
PLANTA PRIMERA
Mj / H1
--PLANTA SEGONA
Mj / H1

1

6,15

3,10

19,07

1

6,15

3,10

19,07
38,14

UKNAW113.15

m²

DI-07 Tabique KNAUF 160/400 (3x15DF+70+3x15DF) LM

Tabique KNAUF W113 160/400 formado por tres placas cortafuego
tipo DF de 15 mm de espesor cada una, atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 400 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.
PLANTA PRIMERA
Extrac. Caldera
--PLANTA SEGONA
Extrac. Caldera

1

2,20

3,10

1

2,20

3,10

6,82
6,82
13,64

UKNAW1111

m²

Diferencia precio cambio placa standard tipo A de 12,5 mm a placa impregnada tipo
H1 de 12,5 mm en zonas húmedas

Diferencia precio por cambio de placa standard tipo A de 12,5 mm
de espesor a placa impregnada tipo H1 de 12,5 mm de espesor en
tabiques y trasdosados de zonas húmedas.
REVESTIMENTS RV-03
PLANTA BAIXA
Ba
Bp
Bg
--PLANTA PRIMERA
Banys habitacions
Bg
--PLANTA SEGONA
Banys habitacions
Bg
---REVESTIMENTS RV-04
PLANTA BAIXA
Cu
Cc
--PLANTA PRIMERA
C-R-B

2
1
2

8,20
3,50
6,70

3,30
3,30
3,30

54,12
11,55
44,22

13
1

7,60
10,90

3,10
3,10

306,28
33,79

13
1

7,60
10,90

3,10
3,10

306,28
33,79

1
1
1
1

9,70
25,70
11,00
10,10

3,30
3,30
3,30
3,30

32,01
84,81
36,30
33,33

1
1

6,30
4,90

3,10
3,10

19,53
15,19
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CODI

RESUM
PLANTA SEGONA
C-R-B

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
1

6,30
4,90

3,10
3,10

19,53
15,19
1.045,92

PSY017

Ut

Soporte universal madera, W234 KNAUF, refuerzo elementos suspendidos

Suministro y montaje de soporte universal de madera, W234
"KNAUF", como refuerzo de elementos suspendidos, fijado sobre el
sistema de tabique técnico "KNAUF", de 550 mm de anchura y 300
mm de altura, compuesto por tablero de madera laminada fijado
mecánicamente a perfiles metálicos de conexión. Incluso anclajes,
abrazaderas y varillas roscadas de conexión. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación del elemento.
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB
Perruquería
Podologia
Cuines

13
13
1
1
2
2
1
1
1
2
1

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
4,00
6,00
12,00

78,00
78,00
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
8,00
4,00
12,00
12,00
234,00

06.2

FUSTERIES INTERIORS

EAQAFi01

u

FI-01 Porta interior 1 fulla practicable pas 105x210cm + fixe superior 145x40cm

FI-01 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 115X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
M-F
F-P
Dp
PLANTA PRIMERA
Habitacions
PLANTA SEGONA
Habitacions

1
1
1

1,000
1,000
1,000

6

6,000

6

6,000
15,00

EAQAFi02

u

FI-02 Porta interior 1 fulla practicable pas 105x210cm + fixe superior 105x40cm

FI-02 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 115X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
M-F
Bg1

1
1
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CODI

RESUM

EAQAFi03

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
19,00

FI-03 Porta interior 1 fulla practicable pas 90x210cm + fixe superior 90x40cm

FI-03 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 100X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
Bg

1

1,000
1,00

EAQAFi04

u

FI-04 Porta interior 1 fulla practicable pas 80x210cm + fixe superior 80x40cm

FI-04 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 90X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
Mg
Rb
Rb
Dtr4
Ba
Dtr4
Ve
Vp
Rb (Cc)

1

1,000

1

1,000

1
1
1
1
1

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,00

EAQAFi05

u

FI-05 Porta interior 1 fulla practicable pas 80x210cm + fixe superior 80x40cm

FI-05 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 90X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
Cc
Ve
Ba
Bp
Mg

1
1
1
1
1

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,00
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CODI

RESUM

EAQAFi06

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

FI-06 Porta interior 2 fulles practicables vidrieres pas 125x203cm + fixe superior
125X47cm ( EI2-60-C5 )

FI-06 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, de
dues fulles practicables i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
135X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre
de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer
inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
Cc

1

1,000
1,00

EAQAFi07

u

FI-07 Porta interior 1 fulla practicable pas 70x210cm + fixe superior 70x40cm

FI-07 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 80X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
Nt
Plats

1
1

1,000
1,000
2,00

EAQAFi08

u

FI-08 Porta interior 1 fulla practicable pas 70x210cm + fixe superior 70x40cm

FI-08 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 80X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
Nt (cc)

1

1,000
1,00
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CODI

RESUM

EAQAFi09

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

FI-09 Porta interior 1 fulla corredissa pas 90x250cm

FI-09 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent,
formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix
lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA PRIMERA
Banys habitacions
PLANTA SEGONA
Banys habitacions

6
6

6,000
6,000
12,00

EAQAFi10

u

FI-10 Porta interior 1 fulla corredissa pas 90x250cm

FI-10 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent,
formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix
lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA PRIMERA
Banys habitacions
PLANTA SEGONA
Banys habitacions

7
7

7,000
7,000
14,00

EAQAFi11

u

FI-11 Porta interior 1 fulla corredissa pas 120x250cm

FI-11 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent,
formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix
lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
PLANTA BAIXA
Pr

1

1,000
1,00
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CODI

RESUM

EAQAFi12

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

FI-12 Porta interior 1 fulla practicable vidriera pas 105x210cm + fixe superior
105x40cm ( EI2-60-C5 )

FI-12 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5,
d'una fulla practicable i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre
de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer
inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Esc 2

1

1,000
1,00

EAQAFi13

u

FI-13 Porta interior 1 fulla practicable vidriera pas 105x210cm + fixe superior
105x40cm ( EI2-60-C5 )

FI-13 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5,
d'una fulla practicable i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre
de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer
inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Esc 1
Esc 2

3
2

3,000
2,000
5,00

EAQAFi14

u

FI-14 Conjunt porta interior 1 fulla practicable pas 90x250cm + 3 targes fixes
vidrieres. Dimensions totals 430x250cm JANSEN

FI-14 Conjunt de porta practicable i 3 vidres fixes, per a un buit d'obra de 430x250cm, amb perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de
JANSEN, amb acabat lacat al forn, color a escollir per la DF, aïllament acústic Rw 44 db, resistència a la pluja batent classes 5A, permeabilitat a l'aire classe 4, resistència a la càrrega de vent C5, resistència antibales FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les
normatives EN 1125 / EN 179, resistència mecànica classe 4 d'acord
a la norma EN 1192. Inclou: subminitrament i muntage de premarc,
ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i
espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb
tancaments, vidre laminat 5+5mm, col·locat amb llistó de vidre sobre la perfileria, així com tots els accesoris i remats necessaris per la
sev acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
PLANTA PRIMERA
Dtr
PLANTA SEGONA
Dtr

1

1,000

1

1,000
2,00
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CODI

RESUM

EAQAFi15

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

FI-15 Porta interior 2 fulles practicables pas 160x250cm JANSEN

FI-15 Porta de 2 fulles practicables, per a un buit d'obra de
160x250cm, amb perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de JANSEN, amb acabat lacat al forn, color a escollir per la DF, aïllament
acústic Rw 44 db, resistència a la pluja batent classes 5A, permeabilitat a l'aire classe 4, resistència a la càrrega de vent C5, resistència antibales FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les normatives EN 1125 / EN 179, resistència mecànica classe 4 d'acord a la norma EN 1192. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre laminat 5+5mm, col·locat amb llistó de vidre sobre la
perfileria, així com tots els accesoris i remats necessaris per la sev
acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
PLANTA PRIMERA
Dtr
PLANTA SEGONA
Dtr

1

1,000

1

1,000
2,00

06.3

SERRALLERIA INTERIOR

EB121FB21

m

Passamà acer inoxidable polit, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm

Passamà d'acer inoxidable polit, format per passamà rodó D=40mm,
pipetes d'ancoratge cada 100cm, fixat mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella.

Esc 1
Esc 2

3
3
2
2
2

10,80
6,50
11,60
7,10

32,40
19,50
23,20
2,00
14,20
91,30

06.4

PAVIMENTS INTERIORS

E9JEH100

m2 Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=22mm,tèxtil,encast.pavim.

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al
paviment
PLANTA BAIXA
Tv

1

5,00

5,00
5,00

E93AK116

m2 Recrescuda+anivell.suport g=40mm, pasta autoaniv.CT-C12-F3,aplic.bombeig

Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig
PLANTA BAIXA
Bg
Bp
--PLANTA PRIMERA
Banys
Bg
--PLANTA SEGONA
Banys
Bg

2
1

9,00
5,20

18,00
5,20

13
1

5,25
9,25

68,25
9,25

13
1

5,25
9,25

68,25
9,25
178,20
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

E93A14E1

m2 Recrescuda supo.pavim.,g=6cm,mort.ciment 1:4 REHAU

Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter
de ciment 1:4 REHAU
PLANTA BAIXA
Planta
Asc
Pati
Esc 1
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
Planta
--PLANTA SEGONA
Planta

1
-1
-1
-1
-1

745,10
7,00
31,00
10,50
11,40

745,10
-7,00
-31,00
-10,50
-11,40

1

458,75

458,75

1

458,75

458,75
1.602,70

E7A24A0L

m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida
PLANTA BAIXA
Planta
Asc
Pati
Esc 1
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
Planta
--PLANTA SEGONA
Planta

1
-1
-1
-1
-1

745,10
7,00
31,00
10,50
11,40

745,10
-7,00
-31,00
-10,50
-11,40

1

458,75

458,75

1

458,75

458,75
1.602,70

E9C14422

m2 Pavim.terratzo llis g.microgra 40x40cm,preu alt,mort.1:6+2cm sorra,int.intens

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
PLANTA BAIXA
S-E / Mj
Dtr2 / Se / Va
M-F
F-P
Dp
Bg
Pr
Esc 1
Ba
Dtr4
Ve
Cu
Rb
Plats
Mg
Mg
Vp
Rb (Cc)
Nt
Nt (Cc)
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Dtr
Mj
C-R-B
Esc 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

136,80
219,50
65,05
15,80
15,80
15,80
15,90
4,15
2,30
4,15
4,05
6,50
5,20
10,15
3,30
2,65
4,75
13,85
3,30
6,50
2,80
2,20
3,50
2,40

136,80
219,50
65,05
15,80
15,80
15,80
15,90
4,15
2,30
4,15
4,05
6,50
10,40
10,15
3,30
2,65
4,75
13,85
3,30
6,50
2,80
2,20
3,50
2,40

1
7
1
2
2
1
1
1
1
1

13,05
12,70
14,30
13,95
17,30
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65

13,05
88,90
14,30
27,90
34,60
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

53

AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
Mg
Esc 2
--PLANTA SEGONA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Dtr
Mj
C-R-B
Esc 1
Mg
Esc 2
--PLANTA BADALOT
Esc 1

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
1
1

4,15
5,40
2,85

4,15
5,40
2,85

1
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13,05
12,70
14,30
13,95
17,30
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65
4,15
5,40
2,85

13,05
88,90
14,30
27,90
34,60
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65
4,15
5,40
2,85

1
1

3,00
2,65

3,00
2,65
1.331,55

E9Z2A100

m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
PLANTA BAIXA
S-E / Mj
Dtr2 / Se / Va
M-F
F-P
Dp
Bg
Pr
Esc 1
Ba
Dtr4
Ve
Cu
Rb
Plats
Mg
Mg
Vp
Rb (Cc)
Nt
Nt (Cc)
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Dtr
Mj
C-R-B
Esc 1
Mg
Esc 2
--PLANTA SEGONA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Dtr
Mj
C-R-B
Esc 1
Mg
Esc 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

136,80
219,50
65,05
15,80
15,80
15,80
15,90
4,15
2,30
4,15
4,05
6,50
5,20
10,15
3,30
2,65
4,75
13,85
3,30
6,50
2,80
2,20
3,50
2,40

136,80
219,50
65,05
15,80
15,80
15,80
15,90
4,15
2,30
4,15
4,05
6,50
10,40
10,15
3,30
2,65
4,75
13,85
3,30
6,50
2,80
2,20
3,50
2,40

1
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13,05
12,70
14,30
13,95
17,30
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65
4,15
5,40
2,85

13,05
88,90
14,30
27,90
34,60
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65
4,15
5,40
2,85

1
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

13,05
12,70
14,30
13,95
17,30
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65
4,15
5,40

13,05
88,90
14,30
27,90
34,60
84,15
71,25
24,60
3,35
2,65
4,15
5,40
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
--PLANTA BADALOT
Esc 1

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1

2,85

2,85

1
1

3,00
2,65

3,00
2,65
1.331,55

E9P67A78

m2 Pav.linòleum rotlle,23-34-42,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.en cal.

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548
i de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclòs p.p. juntes amb perfils d'acer inoxidable entre paviments de difererent tipus
PLANTA BAIXA
Bg
Bp
--PLANTA PRIMERA
Banys
Bg
--PLANTA SEGONA
Banys
Bg

2
1

9,00
5,20

18,00
5,20

13
1

5,25
9,25

68,25
9,25

13
1

5,25
9,25

68,25
9,25
178,20

E9DC1M3B

m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25
p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
PLANTA BAIXA
Cc

1

39,85

39,85
39,85

E9DC1M5B

m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu alt,46-75
p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
PLANTA BAIXA
Instal.

1

23,55

23,55
23,55

E9VZ191K

m

Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.mort.1:2:10

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter mixt 1:2:10
PLANTA BAIXA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA SEGONA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA BADALOT
Esc 1

23
23

1,25
1,35

28,75
31,05

21
21

1,25
1,35

26,25
28,35

21
21

1,25
1,35

26,25
28,35

21

1,25

26,25
195,25

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

55

AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

E9V2ABK1

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Esglaó pedra artif.microgrà ,preu alt,esc.bisell,1 pol./abrill.,col.morter 1:2:10

Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
PLANTA BAIXA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA SEGONA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA BADALOT
Esc 1

23
23

1,25
1,35

28,75
31,05

21
21

1,25
1,35

26,25
28,35

21
21

1,25
1,35

26,25
28,35

21

1,25

26,25
195,25

E9U361AV

m

Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola C2,beurada CG2

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
PLANTA BAIXA
Inst.

1

19,90

19,90
19,90

E7C76AF2C70V m2 Aïllament làmina polietilè expandit reticulat IMPACTODAN 10 de DANOSA

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017
de laserie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una
millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una
resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida
PLANTA PRIMERA
Planta
--PLANTA SEGONA
Planta

1

458,75

1

458,75

458,75
458,75
917,50

E9U7U111

m

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,pintat esmalt,h=10cm,col.+tacs+carg.

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat
a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb tacs d´expansió i cargols
PLANTA BAIXA
Slt / S-E
Dd
Mj
Va
Esc 1
Pr
M-F
F-P
Dp
Bg
Dtr4
Mg
Ve
Vp
Nt
Nt (Cc)
Mg
Plats

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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14,00
10,80
4,90
1,85
0,60
0,75
4,00
4,90
7,25
3,85
65,10
10,50
15,60
15,80
15,80
11,60
14,90
9,20
7,50
6,80
2,30
8,80
6,80

14,00
10,80
4,90
1,85
0,60
0,75
4,00
4,90
7,25
3,85
65,10
10,50
15,60
15,80
15,80
11,60
14,90
18,40
7,50
6,80
2,30
8,80
6,80
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
Rb
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
H1 a H8
H9 a H11
H12 a H13
Mg
Mj / C-R-B
Esc 1
Esc 2
--PLANTA SEGONA
H1 a H8
H9 a H11
H12 a H13
Mg
Mj / C-R-B
Esc 1
Esc 2
--PLANTA BADALOT
Esc 1

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
1
1

7,30
2,70
5,10

7,30
2,70
5,10

8
8
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

8,45
1,70
9,45
1,70
10,00
1,70
8,50
5,40
12,30
3,80
4,90
6,70
5,10

67,60
13,60
28,35
5,10
20,00
3,40
8,50
5,40
12,30
3,80
4,90
6,70
5,10

8
8
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

8,45
1,70
9,45
1,70
10,00
1,70
8,50
5,40
12,30
3,80
4,90
6,70
5,10

67,60
13,60
28,35
5,10
20,00
3,40
8,50
5,40
12,30
3,80
4,90
6,70
5,10

1

5,20

5,20
642,60

E9U7U112

u

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,pintat esmalt,h=10cm,col.+tacs+carg. escales

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat
a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb tacs d´expansió i cargols. Col·locat en graosn d'escala
PLANTA BAIXA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA SEGONA
Esc 1
Esc 2
--PLANTA BADALOT
Esc 1

23
23

2,00
2,00

46,00
46,00

21
21

2,00
2,00

42,00
42,00

21
21

2,00
2,00

42,00
42,00

21

2,00

42,00
302,00

06.5

SOSTRES I CELS RASOS
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UKNAD11.2

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

CR-01 Techo KNAUF D112 (27+12,5H1) LM

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada tipo H1de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e,
aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso
p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo
para imprimar y decorar.
PLANTA BAIXA
Bg
Bp
Ba
Cu
Bg
--PLANTA PRIMERA
Banys
Vestíbuls habitacions
Bg
--PLANTA SEGONA
Banys
Vestíbuls habitacions
Bg

1
1
2
1
2

15,90
3,55
4,15
10,15
6,70

15,90
3,55
8,30
10,15
13,40

13
10
1
2
1

3,50
2,50
4,20
3,70
6,90

45,50
25,00
4,20
7,40
6,90

13
10
1
2
1

3,50
2,50
4,20
3,70
6,90

45,50
25,00
4,20
7,40
6,90
229,30

UKNAD11.1

m²

CR-02 Techo KNAUF D112 (27+12,5A) LM

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues
primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso p.p
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas
al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para
imprimar y decorar.
PLANTA BAIXA
Asc
Dtr4
Ve
Vp
Rb
Nt
Nt (Cc)
Mg
Plats
Mg
Esc 1
Esc 2
Tabiques
Se

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,20
6,50
5,25
3,30
6,50
2,85
2,30
13,90
2,65
4,75
14,70
15,20

2,20
6,50
10,50
3,30
6,50
2,85
2,30
13,90
2,65
4,75
14,70
15,20

1

2,50

2,50
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
Va
S-E
--PLANTA PRIMERA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Mg
Esc 1
Esc 2
Tabiques
Mj
Vestíbul habitacions
--PLANTA SEGUNDA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Mg
Esc 1
Esc 2
Tabiques
Mj
Vestíbul habitacions
--PLANTA BADALOT
Esc 1

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
1
1

1,60
0,70
15,00

1,60
0,70
15,00

1
7
1
2
2
1
1
1

10,70
10,30
10,85
10,30
14,90
4,20
15,30
17,50

10,70
72,10
10,85
20,60
29,80
4,20
15,30
17,50

2
13

2,30
0,60

4,60
7,80

1
7
1
2
2
1
1
1

10,70
10,30
10,85
10,30
14,90
4,20
15,30
17,50

10,70
72,10
10,85
20,60
29,80
4,20
15,30
17,50

2
13

2,30
0,60

4,60
7,80

1

14,30

14,30
506,35

UKNA127.5

m²

CR-03 Techo KNAUF D127 redonda R B4 8/18 LM

M2 Techo continuo KNAUF D127 formado por una placa KNAUF cleaneo R B4 8/18 velo blanco redonda con perforación de 12.5 mm
de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada
a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados
entre 650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334 mm e/e aislamiento térmico e 40 mm (para calcular
separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas
de KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de
acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
PLANTA BAIXA
S-E / Mj
Dd
Dtr
Dtr2
Pr
M-F
F-P
Dp
--PLANTA PRIMERA
Dtr
Mj
Cu
--PLANTA SEGONA
Dtr
Mj
Cu

1
1
1
1
1
1
1
1

136,20
15,90
95,55
84,10
19,10
64,65
15,80
15,80

136,20
15,90
95,55
84,10
19,10
64,65
15,80
15,80

1
1
1

82,10
61,30
34,60

82,10
61,30
34,60

1
1
1

82,10
61,30
34,60

82,10
61,30
34,60
803,10
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UKNAK271

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conducto KNAUF K271 (2x25A1)

ML Formación de cajón para protección pasiva al fuego de conductos de ventilación, formado por dos placas tipo KNAUF Fireboard de
25 mm de espesor cada una, grapadas entre sí y en caso de posición horizontal, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado 50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
PLANTA BAIXA
Extracció Cuina

1

9,00

9,00
9,00

UKNAK272

m

Conducto KNAUF K271 (3x25A1)

ML Formación de cajón para protección pasiva al fuego de conductos de ventilación, formado por tress placas tipo KNAUF Fireboard
de 25 mm de espesor cada una, grapadas entre sí y en caso de posición horizontal, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado 50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
PLANTA BAIXA
Extracció Caldera

1

10,00

10,00
10,00

PKNA81524

u

Trampilla Revo 13,0 GKFI, 300x300

Trampilla Revo 13,0 GKFI, 300x300mm
PLANTA BAIXA
General
--PLANTA PRIMERA
General
--PLANTA SEGONA
General

7

7,00

7

7,00

7

7,00
21,00

PKNA81527

u

Trampilla Revo 12,5 GKFI, 600x600

Trampilla Revo 12,5 GKFI, 600x600mm
PLANTA BAIXA
Calaix Cuina
--PLANTA PRIMERA
Vestíbul habitatcions
--PLANTA SEGONA
Vestíbul habitacions

4

4,00

13

13,00

13

13,00
30,00
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AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

07

ACABATS I EQUIPAMENT

07.1

REVESTIMENTS

E898J2A0

m2 RV-01a Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
PLANTA BAIXA
Slt / S-E
Dd
Mj
Va
Esc 1
Pr
M-F
F-P
Dp
Bg
Dtr4
Mg
Ve
Vp
Nt
Nt (Cc)
Mg
Plats
Rb
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
H1 a H8
H9 a H11
H12 a H13
Sobre arrambador H1 a H11
Sobre arrambador H12 a H13
Mg
Mj / C-R-B
Esc 1
Esc 2
--PLANTA SEGONA
H1 a H8
H9 a H11
H12 a H13
Sobre arrambador H1 a H11
Sobre arrambador H12 a H13
Mg
Mj / C-R-B
Esc 1
Esc 2
--PLANTA BADALOT
Esc 1
--MUR CENTRAL ESCALES
Esc 1
Esc 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

14,00
10,80
4,90
5,50
16,50
7,25
3,85
65,10
10,50
16,60
16,80
16,80
11,60
14,90
9,20
7,50
6,80
2,30
8,80
6,80
7,30
16,40

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,10

43,40
33,48
15,19
17,05
51,15
18,13
9,63
195,30
31,50
49,80
50,40
50,40
29,00
37,25
46,00
18,75
17,00
5,75
22,00
17,00
18,25
50,84

8
8
3
3
2
2
11
2
1
1
1
1
1

8,45
1,70
9,45
1,70
10,00
1,70
3,55
5,15
8,50
5,40
12,30
16,80
16,90

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,70
1,70
2,50
2,90
2,90
2,90
2,90

196,04
39,44
82,22
14,79
58,00
9,86
66,39
17,51
21,25
15,66
35,67
48,72
49,01

8
8
3
3
2
2
11
2
1
1
1
1
1

8,45
1,70
9,45
1,70
10,00
1,70
3,55
5,15
8,50
5,40
12,30
16,80
16,90

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,70
1,70
2,50
2,90
2,90
2,90
2,90

196,04
39,44
82,22
14,79
58,00
9,86
66,39
17,51
21,25
15,66
35,67
48,72
49,01

1

16,50

2,50

41,25

2
2

3,00
3,30

11,60
8,20

69,60
54,12
2.301,36

E898K2A0

m2 RV-01b Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
CEL RAS CR-01
PLANTA BAIXA
Bg
Bp
Ba
Cu

1
1
2
1
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3,55
4,15
10,15

15,90
3,55
8,30
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CODI

RESUM
Bg
--PLANTA PRIMERA
Banys
Vestíbuls habitacions
Bg
--PLANTA SEGONA
Banys
Vestíbuls habitacions
Bg
--CEL RAS CR-02
PLANTA BAIXA
Asc
Dtr4
Ve
Vp
Rb
Nt
Nt (Cc)
Mg
Plats
Mg
Esc 1
Esc 2
Tabiques
Se
Va
S-E
--PLANTA PRIMERA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Mg
Esc 1
Esc 2
Tabiques
Mj
Vestíbul habitacions
--PLANTA SEGUNDA
H1
H2 a H8
H9
H10 a H11
H12 a H13
Mg
Esc 1
Esc 2
Tabiques
Mj
Vestíbul habitacions
--PLANTA BADALOT
Esc 1
--CEL RAS CR-03
PLANTA BAIXA
S-E / Mj
Dd
Dtr
Dtr2
Pr
M-F
F-P
Dp
--PLANTA PRIMERA
Dtr
Mj
Cu

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
2

6,70

13,40

13
10
1
2
1

3,50
2,50
4,20
3,70
6,90

45,50
25,00
4,20
7,40
6,90

13
10
1
2
1

3,50
2,50
4,20
3,70
6,90

45,50
25,00
4,20
7,40
6,90

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,20
6,50
5,25
3,30
6,50
2,85
2,30
13,90
2,65
4,75
14,70
15,20

2,20
6,50
10,50
3,30
6,50
2,85
2,30
13,90
2,65
4,75
14,70
15,20

1
1
1
1

2,50
1,60
0,70
15,00

2,50
1,60
0,70
15,00

1
7
1
2
2
1
1
1

10,70
10,30
10,85
10,30
14,90
4,20
15,30
17,50

10,70
72,10
10,85
20,60
29,80
4,20
15,30
17,50

2
13

2,30
0,60

4,60
7,80

1
7
1
2
2
1
1
1

10,70
10,30
10,85
10,30
14,90
4,20
15,30
17,50

10,70
72,10
10,85
20,60
29,80
4,20
15,30
17,50

2
13

2,30
0,60

4,60
7,80

1

14,30

14,30

1
1
1
1
1
1
1
1

136,20
15,90
95,55
84,10
19,10
64,65
15,80
15,80

136,20
15,90
95,55
84,10
19,10
64,65
15,80
15,80

1
1
1

82,10
61,30
34,60

82,10
61,30
34,60
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CODI

RESUM
--PLANTA SEGONA
Dtr
Mj
Cu

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1
1
1

82,10
61,30
34,60

82,10
61,30
34,60
1.538,75

E83KC743

m2 RV-02a Revest.param.verticals+perfil composite
fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,s/rastrells+fix.mec.

Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix ,
col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques
PLANTA BAIXA
Pilars
Asc
Pr
Nucli Banys
Dtr2
Esc 2
--PLANTA PRIMERA
Banys passadís

Bg
Mj
Asc
--PLANTA SEGONA
Banys passadís

Bg
Mj
Asc

4
5
1
1
1
1
1

2,50
0,90
2,30
12,50
37,50
33,00
11,30

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

25,00
11,25
5,75
31,25
93,75
82,50
28,25

5
1
1
1
1
1
1
1

3,50
1,70
1,95
2,00
4,50
7,30
3,30
0,65

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

43,75
4,25
4,88
5,00
11,25
18,25
8,25
1,63

5
1
1
1
1
1
1
1

3,50
1,70
1,95
2,00
4,50
7,30
3,30
0,65

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

43,75
4,25
4,88
5,00
11,25
18,25
8,25
1,63
472,27

E83KC744

m2 RV-02b Revest.param.verticals+perfil composite
fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,s/rastrells+fix.mec.

Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix ,
col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques
PLANTA PRIMERA
Banys H1 a H8
Banys H9 a H11
Banys H12 a H13
Capçals H1 a H11
Capçals H12 a H13
Arrambador
Slt1
Slt2
Bg
--PLANTA SEGONA
Banys H1 a H8
Banys H9 a H11
Banys H12 a H13
Capçals H1 a H11
Capçals H12 a H13
Arrambador
Slt1
Slt2
Bg

8
3
2
11
2
1
2
1
1

2,65
4,25
2,65
3,55
5,15
20,00
2,00
1,05
2,15

2,50
2,50
2,50
1,20
1,20
1,20
2,50
2,50
2,50

53,00
31,88
13,25
46,86
12,36
24,00
10,00
2,63
5,38

8
3
2
11
2
1
2
1
1

2,65
4,25
2,65
3,55
5,15
20,00
2,00
1,05
2,15

2,50
2,50
2,50
1,20
1,20
1,20
2,50
2,50
2,50

53,00
31,88
13,25
46,86
12,36
24,00
10,00
2,63
5,38
398,72
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RESUM
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E8251226

m2 RV-03 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
PLANTA BAIXA
Ba
Bp
Bg
--PLANTA PRIMERA
Banys habitacions
Bg
--PLANTA SEGONA
Banys habitacions
Bg

2
1
2

8,20
3,50
6,70

2,50
2,50
2,50

41,00
8,75
33,50

13
1

7,60
10,90

2,50
2,50

247,00
27,25

13
1

7,60
10,90

2,50
2,50

247,00
27,25
631,75

E8251227

m2 RV-04 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
PLANTA BAIXA
Cu
Cc
--PLANTA PRIMERA
C-R-B
--PLANTA SEGONA
C-R-B

1
1
1
1

9,70
25,70
11,00
10,10

2,50
3,10
3,10
3,10

24,25
79,67
34,10
31,31

1
1

6,30
4,90

2,50
2,50

15,75
12,25

1
1

6,30
4,90

2,50
2,50

15,75
12,25
225,33

E81131D4

m2 RV-05 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remol.+llisc.ciment
pòrtland+fill.calc.

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
PLANTA BAIXA
Inst.

1
1

5,50
4,40

3,10
3,10

17,05
13,64
30,69

E8989240

m2 RV-06 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
PLANTA BAIXA
Inst.

1
1

5,50
4,40

3,10
3,10

17,05
13,64
30,69

E8B12A05

m2 RV-07 Hidrof.param.horitz.ext.,protector hidròfug

Hidrofugat de parament horitzontal exterior amb protector hidròfug
PLANTA BAIXA
Inst.
Cc
Porxo ext.
Porxo int.
--PLANTA PRIMERA

1
1
1
1

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

23,70
40,40
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23,70
40,40
144,65
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CODI

RESUM
Te 1
Te 2
Te 3
--PLANTA SEGONA
Te 1
Te 2
Te 3

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
1
1

43,20
19,30
13,50

43,20
19,30
13,50

1
1
1

43,20
19,30
13,50

43,20
19,30
13,50
391,20

07.2

EQUIPAMENT

1Q71C222

u

Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu

Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu format per:
Rebost productes neteja:
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 68,4x37,3x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 95,0x57,7x170 cm.
Rebost:
3 Uts. Exterminador d'insectes mod. Edge-30. Dimensions:
57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 amb tub Synergetic i placa
adhesiva. Consum: 2x15 W a 230 v II. Coberta d'acer inoxidable
mate
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 174,6x47,5x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 201,0x47,5x170 cm.
Fred:
1 Ut. Cambra frigorífica panelable de conservació. Dimensions:
175x126x245 cm. Temperatura positiva: +4+6ºC. Porta pivotant:
70x185 cm. Panell de 7 cm. Panells modulars acabat lacat-lacat.
Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre.
1 Ut. Refrigeració cambra de conservació +0/+4ºC (motor Silensys).
Equip frigorífic compost per: Unitat condensadora Silensys amb
compressor del tipus hermètic. Rendiment 1.313 W a -10º C 3/4
CV. Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW. Refrigerant R-134ª. 1
separador d'oli. Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire.
Termostat digital i interruptor de paro-marxa. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa ivàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal 5m i en vertical 9m. Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en
marxa i proves.
1 Ut. Registrador de temperatura. La normativa vigent,la legislació
amb la ordre ITC 3701/2006 posa de manifest la necessitat que a
tota instal-lació d'emmagatzament de fred ha d'estar instal-lat un registrador de temperatura
degudament verificat,calibrat i sotmés a control metrològic. Registrador de 2 temperatures.
1 Ut. Legalització. Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 3 kg. Ha d'èsser legalitzada i
ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i
certificar el control de fuites de refrigerant
1 Ut. Alarma anti pànic. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una
alarma acústica d'home tancat
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170 cm.
1 Ut. Armari congelació mod. AGB701BT. Dimensions:
68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 li19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

65

AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI
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tres. Temperatura: -18ºC. Potència: 1.000 W a 230 v II. Construït
en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Parrilla plastifiada GN 2/1 53x65 cm. Per armaris frigorifics serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris frigorifics serie GN
2/1 AGB
1 Ut. Armari frigorífic mod. AGB701. Dimensions: 68,7x79,4x212,5
cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura:
-2/+8ºC. Potència: 585 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable
18/10 AISI 304.
2 Uts. Parrilla plastificada GN 2/1 53x65 cm. Per armaris frigorifics
serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris frigorifics serie GN
2/1 AGB
Cuarto Fred:
1 Ut. Refrigeració cuarto fred d'obra + 14/16ªC (motor Silensys).
Equip frigorífic compost per: Unitat condensadora Silensys amb
compressor del tipus hermètic. Rendiment 3.635 W a 0º C 1 1/2
CV. Alimentació elèctrica 220/240 V II, 2 KW. Refrigerant R-134ª. 1
Separador d'oli. Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. Termostat digital i interruptor de paro-marxa. Vàlvula
solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal 10m i vertical 9m.
Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant,
posta en marxa i proves.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i aixeta. Dimensions:
235x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. Amb un prestatge
inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals dret / esquerra de
15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert
(sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 147 cm al extrem
de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost
de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Taula refrigerada mod. BMGN 1470 II sense sobre. Dimensions: 146,8x70x85 cm. Capacitat: 295 lts. Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8ºC. Potència: 550 W
a 230 v II. Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI
304.
2 Uts. Prestatge de paret. Dimensions 235x40 cm. Construït en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina, 2 calaixos i un rentamans automàtic. Dimensions: 235x70x90 cm. Dimensions sines:
45x45x25 cm. Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó
frontal amb pulsador de genoll.
Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals
dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix
amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer
inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball
construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de
passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Preparacions:
1 Ut. moble baix tancat amb portes tipus monobloc amb 1 sina, 1
calaix i aixeta. Dimensions: 255x70x90 cm. Dimensions sines:
45x45x25 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (255) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix
amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer
inoxidable. Dotat amb portes abatibles. Amb 2 cantonades arrodonides. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de
1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
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1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x40 cm. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x25 cm. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304
Cocció:
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNHN000. Dimensions: 80x93x25
cm. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BANH00O0. Dimensions: 80x78,5x60
cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
2 Uts. Porta per base neutra mod. Doorel.
1 Ut. Aparell multifunció Vario Cooking Center mod. 112 l. Dimensions: 110,2x90,8x42,8 cm. Tipus de sobretaula. Temperatura de
30 a 250ºC. Control amb 7 modos de cocció. Capacitat: 2x25 litres.
Amb entrada d'aigua i buidat cubes. Sistema d'elevació i descens
de cistelles. Potència: 28.000 W a 400 V III+N+T. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: no inclou taula suport, ni accesoris.
1 Ut. Kit connexió aigua freda i desgüàs mod. 112T-112L
1 Ut. Dotació accessoris per equip mod. 112 L. Dotació d'accessoris per

VarioCooking Center 112L, compost per: 2 Suports elevadors cistelles 60.73.795 + 1 Cistella per coure 60.73.680 + 1 Cistella per fregir 60.73.684 + 1 Espatula 60.71.643 + 2 Parrilles de fons de cuba
60.73.702 + 1 escorredor 60.73.706
1 It. Kit productes neteja per VCC. Per VarioCookingCenter. Inclou:
Detergent liquit de 10 litres, 1 braç de neteja, 2 esponjes suaus, 2
esponjes dures i 1 fregall de neteja.
1 Ut. Base suport VarioCookingCenter model UG12L. Per model VarioCookingCenter 112L. Dimensions: 110x86,7x65,5 cm. Dotada de 2
prestatges lliscants i guies per GN Plafonada als laterals. Construida en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN,
no inclosa.
1 Ut. Carro Variomobil 1/1 GN mod. 112T - 112 - 112L. Per descarrega i
transport contenidors. Construit en acer inoxidable.
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNDN00E. Dimensions: 40x93x25
cm. Amb un calaix frontal. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60
cm. Amb prestatge inferior. Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Cuina a gas mod. E9GCGD2C0M. Dimensions: 40x93x25 cm. Do-

tada de 2 focs gas. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construïda en acer
inoxidable.
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior. Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Element neutre mod. E9WTND000. Dimensions: 40x93x25 cm.

Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm.

Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base mod. Doorel
1 Ut. Forn convecció vapor a gas Rational mod. SCC-61 G. Dimensions: 84,7x77,1x78,2 cm. Capacitat: 6 cubetes GN 1/1. Potència:
11.180 Kcal/h.+300 w a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10
AISI 304. Accessoris en dotació: SelfCookingControl amb 7 variants
de cocció automàtica. Marge de temperatura de entre 30º i 300º C.
Clima Plus Control, regulació de la humitat amb exactitut. Vaporitzador Combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al corprogramable amb 6 punts de medició. Memòria amb 250 programes de 12
etapes cadascún. Clean Jet, sistema automàtic de neteja. Dutxa
amb manguera retràctil. CDS per diagnòstic de cal i Self-Clean per
descalcificació
automàtica. Estructura guies per safates GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.
1 Ut. Base suport forn mod. US III-61. Amb sobre i laterals plafonats. Guies per recipients GN. Per models forns 61. Construida en
acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa
1 Ut. Kit de connexió de l'aparell per forn. Compost de tub alimentació
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d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50.
1 Ut. Capsa de 100 pastilles detergents per forns Rational. Producte per

forns SCC/CM
1 Ut. Capsa de 150 pastilles "care" de manteniment forns Rational. Pro-

ducte per forns SCC
1 Ut. Taula mural en L tipus Monobloc i un rentamans autmàtic. Dimensions: 150/125 x 80/70 x 90 cm. Dimensions sina rentamans:
40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (150+125) i lateral dret de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de
gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Xapa de protecció de paret d'acer inoxidable dim. 340x125 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

1 Ut. Campana extracció de fums central compensada (amb aportació). 1 Campana mural compensada en acer inox 304, tota soldada,
col·lector amb tap de drenatge soldat, 2 plenums interns (1 d´extracció amb trapes de regulació desmuntables i 1 d´aportació amb obertura longitudinal inox) , amb unes dimensions de 3400 X 1300 X
800mm. 6 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm. 1 Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm
d´espesor amb junta estanca i unes dimensions de
1300x130x100mm. Extracció: 1 Unitat de ventilació fabricada en
acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de
transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 2 cv
trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 6.600
m3/h. i velocitat 790 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors
de goma. 1 Tremuja S.O 18/9. 45m2 Conducte rectangular sistema
metu galva 600 X 300mm (16m + 2 colces 90º). 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450. 4 Maneguet unió Ø
450. 4 Abraçadera Ø 450. 2 Maneguet corona Ø 450. 1 Colze 90º Ø
450. 2 Colze 45º Ø 450. 1 Barret jet Ø 450. 1 Bimbell Ø 450. Aportació: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament
acústic, ventilador 10/10 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 1,5cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1070 rpm caudal
maxim 4800 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors
de goma. 1 Marc amb filtre 10/10. 1 Tremuja Ø 10/10. 1 Deflector
10/10. 22m2 Conducte rectangular sistema metu galva 400 X
350mm (9m + 2 colzes 90º). Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Variadors de frqüència per motors extracció i aportació de campana.

2 Variadors de freqüència entrada 380v III/ sortida 380v III. 2cv (4,1
A). 2 Display digital amb caixa inox. Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Sistema extinció incendis (per campana extracció de fums).
Composat per: 1 Caixa sistema PROTECH-K SIMPLE, 1 Dipòsit
contenidor PROTECH-K de 9 litres, en armari d'inox de 21x21x80
cm., Protecció de 1 a 11 fluxes Agent extintor PROTECHLEX, Boquilles d'extinció, Fusibles d'extinció amb suport, Colces politja cablejat, Tirador manual, Equip autonom
Rentat de vaixella:
1 Ut. Taula de prerentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa. Dimensions: 180x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles). Dotada
amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20. Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles. Amb plastró posterior de (180) i lateral esquerra de 30 cm.
d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb escot per columna (1). Amb dutxa pre-rentat i aixeta.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Rentavaixelles mod. EHT8IELG (amb dispositiu estalvi energètic). Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb
boiler potenciat. Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció:
1134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II.
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Construït en acer inoxidable.
8 Uts. Cubilets per cuberts mod. WTAC89
2 Uts. Cistella per plats mod. WTAC57. Dimensions: 50x50x10,5
cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.
2 Uts. Cistella per gots i tasses mod. WTAC62. Dimensions:
50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.
1 Ut. Taula de sortida tipus monobloc tancada amb portes. Dimensions: 110x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles). Dotada amb
prestatge inferior. Amb plastró posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb portes abatibles. Damuntera de treball construïda en xapa
inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Descalcificador industrial automàtic mpd. AF20. Dimensions:
32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF
2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II. Tipus compacta. Construit
exteriorment amb polietilé. Ampolla resina reforçada.
4 Uts. Carro de servei mod. SW8X5-3. Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge:
80 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en
acer inoxidable 18/10 AISI 304
1 Ut. Armari de peu amb portes correderes. Dimensions
140x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10
AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges alumini-polietilè. Dimensions: 121,6x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
Rentat d'olles:
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i dutxa. Dimensions:
190x70x90 cm. Dimensions sines: 70x45x35 cm. Amb un prestatge
inferior. Amb plastró posterior de (190) i laterals dret / esquerra de
30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el
seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de
treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost
de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Prestatge de paret de tub. Dimensions 190x40 cm. Construït
en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Bugaderia:
1 Ut. Rentadora de roba elèctrica mod. LS-11T. Dimensions:
69,2x78,8x115,8 cm. De alt centrifugat. Capacitat roba: 10 kg. Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Assecadora de roba elèctrica mod. DS-11 PM. Dimensions:
78,5x84x169,4 cm. Rotativa amb inversor de gir tambor. Capacitat
roba: 11 kg. Potència: 12.550 W a 400 v III+N+T. Moble interior en
acer galvanitzat i exterior tractat amb skin plate color inox.
1 Ut. Taula de planxar per roba elèctrica mod. MD-2/5+FD-5. Dimensions taula: 138x38x83 cm. Taula de repas i planxat plegable. Amb
planxa manual. Amb generador de vaf de 4 litres i dimensions:
23x42x43cm. Potència: 2.980 W a 230 v II
1 Ut. Calandra mural per roba elèctrica mod. C-160/32 EDimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diametre 32
cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a
400 v III+N+T
1 Ut. Sistema Smart System. Sistema per regular automaticament la
velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual
de la roba.
1 Ut. Carro de roba seca CC-300. Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres. Amb 4 rodes giratories. Xasis cromat i bosa de lona.
1 Ut. Carro de roba humida CHG-400. Dimensions: 87,5x56x71,5 cm.
Volum: 400 litres. Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories. Amb aixeta in19 juliol 2018
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corporada per buidat. Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè
TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS OFERTATS

Cuina

1

1,00
1,00

1Q71C231

u

Mobiliari de cuina / taulell / equipament

MOBILIARI
Mobiliari cuina, de melamina, format per mobles baixos de 70 cm
d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb
sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina de 70 cm d'alçada i 30 cm
de fondària, de 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent caixonera,
escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb
prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta)...i peces de remats, segons especificacions en plànols
i memòria de projecte.
TAULELL
Taulell de silestone, de 20 mm de gruix, col.locat i encastat al parament, inclòs part proporcional de cantells polits i forats per aiguera i
placa de cuinar i segellats amb silicona.
Aplacat del frontal del taulel de cuina amb silestone, de 20 mm de
gruix, fixat al parament amb morter adhesiu, inclòs part proporcional de cantells polits i segellats amb silicona
EQUIPAMENT
-Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR, col.locat i conectat a la xarxa eléctrica
-Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada automàtica, amb segell AENOR connectada a la xarxa elèctrica i
col.locada en el taulell de cuina
-Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada
amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres
velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica
-Aiguera i placa de cocció amb instal·lacio d’elevador PRESSALIT
RK1012 independents per poder regular alçada de marbres.
Tot segons projecte executiu.
Cuines

3

3,00
3,00

EC1K1301

m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2

13
13
1
1
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1,45
1,45
1,45

22,62
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Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB
Perruqueria

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
2
2
1
1

1,20
1,20
1,20
6,00

1,45
1,45
1,45
1,20

3,48
3,48
1,74
7,20
64,62

EJ14BB12

u

Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.mural

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a
la xarxa d'evacuació
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

13
13
1
1
2
2
1

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
33,00

EJ1BF69C

u

Cisterna encastada p/inodor+estruc.suport,p/envà
lleuger,h=1,2m,a=0,45-0,55m,6/9l,para.voluntària,acer inox.,col.fix.mec.

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar
en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i
amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament amb parada voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

13
13
1
1
2
2
1

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
33,00

EJ13B712

u

Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mural

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

1
1
2
2
1

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
7,00

EJ13B71B

u

Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,encast.taulell

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell
Bany H P1
Bany H P2
Podologia

13
13
1

13,00
13,00
1,00
27,00

EQ512J51

m2 Taulell pedra calcària nac.,g=20mm,preu mitjà,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural
encast.

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclòs p.p. sòcol perímetral del materix material i
estructura de suport d'acer galvanitzat.
Bany H P1
Bany H P2
Podologia

13
13
1

1,50
1,50
1,50

0,50
0,50
0,50

9,75
9,75
0,75
20,25
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Canal dutxa acer inoxidable AISI 304, l=1185mm, ACO Delta CD.DCA.11.040H.R28

Canal de dutxa tipus ACO Delta CD.DCA.11.040H.R28 amb ales realitzat completament en acer inoxidable AISI 304, de 1185 mm de
longitud, 130 mm d'ample exterior, 64 d'ample de reixa i d'alçada
20 mm. Amb una sortida horitzontal de DN 40 mm i un cabal aproximat de 0,8 l/s. Inclou Reixa R28 Wave, apta per a càrrega vianants,
potes d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5., ref.
CD.DCA.11.040H.R28 de la serie Sortida horitzontal d'ACO
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany pers PB

13
13
1
1
2
1

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
1,00
31,00

EJ1AB21P

u

Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
Neteja

1

1,00
1,00

EJ22Y920

u

Dutxa telèf.asper.regulab.,rosca.tub flex.,sintèt.,preu alt

Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany pers PB

13
13
1
1
2
1

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
1,00
31,00

EJ23512G

u

Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany pers PB
Podologia

13
13
1
1
2
1
1

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
32,00

EJ239121

u

Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/2"

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"
Bany PB

2

2,00
2,00

EJ2A8125

u

Fluxor aboca.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"

Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2"
Neteja

1

1,00
1,00

EJ4ZU010

u

Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
Bany H P1
Bany H P2
Bany pers PB

13
13
1

13,00
13,00
1,00
27,00
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EJ4ZU011

u
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Dispensador paper industrial acer inoxidable NOFER ref. 05001.B

Dispensador de paper industrial acer inoxidable NOFER ref. 05001.B
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00
6,00

EJ4ZU012

u

Penjador roba acer inoxidable NOFER serie NIZA SATINADO ref. 16851.S

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

13
13
1
1
2
2
1

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
33,00

EQ8AU010

u

Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material
vitrificat,1800W,Q=3.6m3/min.,instal·lat

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, instal·lat
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

1
1
2
2
1

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
7,00

EJ42U010

u

Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

1
1
2
2
1

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
7,00

EJ46U010

u

Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

13
13
1
1
2
2
1

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

26,00
26,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
66,00

EJ46U020

u

Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB
Bany PB
Bany pers PB

13
13
1
1
2
2
1

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
33,00
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CODI

RESUM

EJ46U030

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Seient dutxa acer inoxidable NOFER ref. 15046.W

Seient dutxa acer inoxidable NOFER ref. 15046.W
Bany H P1
Bany H P2
Bany Ger P1
Bany Ger P2
Bany Ger PB

13
13
1
1
2

13,00
13,00
1,00
1,00
2,00
30,00

EJ46U040

u

Rentacaps de perruqueria professional porcellana vitrificada + seient

Rentacaps de perruqueria professional porcellana vitrificada + seient
Perruqueria

2

2,00
2,00

EJ46U050

u

Guixetes accés acabat xapat fusta envernissada

Guixetes accés acabat xapat fusta envernissada
Guixetes accés

30

30,00
30,00

EJ46U055

u

Guixetes personal acabat fenòlic

Guixetes personal acabat fenòlic
Guixetes personal

8

8,00
8,00

EQ51JT00

m

Taulell de recepció format per subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb
suports col·locats ca

Taulell de recepció format per subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb suports i ancoratges, col·locats cada 150 cm, i taulell de
60 cm d'amplada format per placa de DM de 19 mm, pintada, i estanteria de 30 cm formada per placa de DM de 19 mm pintada. Tots
segons especificacions de projecte.
1

6,000

6,000
6,00

EB93A010

u

Rètol exterior corporatiu xapa d'acer inoxidable

Rètol exterior corporatiu xapa d'acer inoxidable
Retol exterior

1

1,00
1,00

EB927FF1

u

Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec.

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament
Pb
P1
P2
PC
Plantes

27
19
19
1
4

27,00
19,00
19,00
1,00
4,00
70,00
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CODI

RESUM

08

INSTAL·LACIONS

08.1

FONTANERIA (AFS I ACS)

EFB4AC03

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Escomesa AFS edifici HDPE d. 90mm, tot inclòs

Escomesa AFS edifici. Subministrament i muntatge de canonada per
a aigua freda amb tub de polietilè d'alta densitat de 16atm de pressió, per un diàmetre nominal de 90 mm. i longitud estimada L=10
m., amb fitting d'alumini per anar en rasa o sota paviment, amb part
proporcional de fitting, brides, dilatadors, peces especials, tub tapat
amb sorra seca garbellada, muntatge segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació general, vàlvula de pas, filtre, vàlvula de retenció, aixeta de probes i manòmetre,
reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb proves de
càrrega segons documentació projecte, especificacions companyia
subministradora i normatives.
10,00
EFW1AC04

u

Clau de pas escomesa

Clau d'escomesa de pas i/o registre en perico, clau de bronze de d.
nominal 75 mm. PN 16 atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa interior, tot segons normativa, memoria,
detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos part
proporcional de contratub en mur del diametre adient per el pas de
l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega i en perfecte funcionament.
1,00
EJM1AC04

u

Subministrament i muntatge de conjunt format per preinstal·lació de comptador
general d'aigua 2 1/2´

Subministrament i muntatge de conjunt format per preinstal·lació
de comptador general d'aigua 3´´ DN 75 mm, col·locat en armari,
connectat a la branca d'escomesa i al tub d'alimentació, formada
per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de prova;
filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material auxiliar. Tot allotjat en armari de dimensions segons normativa, porta amb clau companyia, interior arrebossat i lliscat amb punt de desgüas connectat a la xarxa de claveguerons, senyalització amb esquema indeleble per localització subministre i número de l'instal·lador fixada a paret resistent, preparació
de butlletins legalitzats per l'instal·lador per contractar el subministre. Totalment muntada, connexionada i provada, i autoritzat per la
companyia subministradora.
1,00
EJM1240F

u

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades
de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal
1,00
EN74BC17

u

Vàlv.reduct.rosca,DN=3´´,PN=25bar,difer.19-24bar,llautó,preu mitjà,superf.

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
1,00
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CODI

RESUM

EJ62AC01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt per a tractament descalcificació aigua model CTM 2´´ de Culligan o
equivalent,

Conjunt per a tractament descalcificació aigua model CTM 2´´ de Culligan o equivalent, format per columns de resines amb sistema de
sal sòlida i amb prefiltre autonetejable semiautomàtic Easy Max 2´´,
muntat sobre bancada, de cabal nominal 12,5 m3/h, pressió de funcionament mín.-màx. 2,4-8,6 bar, per a una temperatura máxima-mínima de l'aigua 49 ºC - 4,4 ºC, tensió eléctrica 230/24V - 50 Hz, consum de sal de 47,4 kg, amb 1 columna cilíndrica-vertical de PRFV
amb funda de PE de 533 mm de diàmetre i alçada (amb vàlvula) de
2.045 mm, de resina fortament àcida treballant en cicle sòdic, 1 Válvula multivía amb programador electrònic, volumètric, comptador
de turbina, connexions E/S aigua 2'' i connexió a desguàs de 3/4'',
dipòsit de sal de PE alta densitat, vàlvula d'aspiració amb nivell de
seguretat, fals fons i xemeneia, quadre elèctric, sacs de sal necessaris
per a la primera càrrega, filtre manòmetre, vàlvules de tall i de retenció. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EFB4AC04

m

Conjunt tub d'alimentació general.

Conjunt tub d'alimentació general. Conjunt format per tub d'alimentació de PE d'alta densitat, PN 16, serie SDR 11 i diàmetre nominal
75 mm., en rasa, envoltat de sorra cribada i seca. Pintat amb pintura
Armafinish, amb brides elàstiques interposades amb p.p. de peces
especials, fitting, colzes, accesoris, fixacions i reduccions per canvi se
secció o sentit. Tot, segons normes de l'aigua i normes particulars
Cia., dimensions i característiques segons projecte. Totalment instal·lat, connectat, proves de càrrega realitzades i en perfecte funcionament.
48,50
ED358565

u

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
1,00
ED357B45

u

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
1,00
EN115674

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
en pericó de canalització soterrada
2,00
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EF922PB6

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=16mm,ànima alum. i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.press

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment
AFS aparells
ACS aparells
AFS
ACS

210
144
10,8
10,8

210,000
144,000
10,800
10,800
375,60

EF925PBA

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=20mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS aparells
ACS aparells
AFS
ACS

98
98
137,3
267,8

98,000
98,000
137,300
267,800
601,10

EF925PBC

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=25mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS aparells
ACS aparells
AFS
ACS

42
42
281,2
223

42,000
42,000
281,200
223,000
588,20

EF925PBE

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=32mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS aparells
ACS aparells
AFS
ACS

8
8
33,8
53

8,000
8,000
33,800
53,000
102,80

EF925PBG

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=40mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS
ACS

33,6
95,4

33,600
95,400
129,00

EF925PBJ

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=50mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS
ACS

23,4
23,4

23,400
23,400
46,80
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EF925PBK

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=63mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS
ACS

12,6
27

12,600
27,000
39,60

EF925PBM

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=75mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS
ACS

15
15

15,000
15,000
30,00

EF925PBP

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=90mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
AFS
ACS

100
26,8

100,000
26,800
126,80

EFQ3647L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS aparells
AFS
AFS aparells
AFS

210
10,8
98
137,3

210,000
10,800
98,000
137,300
456,10

EFQ3649L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS aparells
AFS

42
281,2

42,000
281,200
323,20

EFQ364BL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS aparells
AFS

8
33,8

8,000
33,800
41,80
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EFQ364CL

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS

33,6

33,600
33,60

EFQ364EL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS

23,4

23,400
23,40

EFQ364JL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=76mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS
AFS

12,6
15

12,600
15,000
27,60

EFQ364LL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS

55

55,000
55,00

EFQ3V4LL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.+Al,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFCsuperf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
48,50
EFQ36C7L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
ACS aparells
AFS
ACS
AFS aparells
ACS aparells
ACS

144
10,8
10,8
98
98
267,8

144,000
10,800
10,800
98,000
98,000
267,800
629,40
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RESUM

EFQ36C9L

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=28mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
ACS aparells
ACS

42
223

42,000
223,000
265,00

EFQ36CBL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=35mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
AFS aparells
ACS aparells
ACS

8
8
53

8,000
8,000
53,000
69,00

EFQ36ECL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
ACS

95,4

95,400
95,40

EFQ36EEL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
ACS

23,4

23,400
23,40

EFQ36EJL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=76mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
ACS
ACS

27
15

27,000
15,000
42,00

EFQ36ELL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
ACS

26,8

26,800
26,80
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RESUM

EN313427

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/8´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
habitacions
banys

26
5
2
6

3,000
3,000
3,000

78,000
15,000
6,000
6,000
105,00

EN314427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
habitacions
banys
cuines
aixetes

26
5
3
7
2

2,000
2,000
4,000

52,000
10,000
12,000
7,000
2,000
83,00

EN315427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
cuines
habitacions
banys
cuina central
resta pb
plantes

3
26
7
14
7
3

4,000
2,000
2,000

12,000
52,000
14,000
14,000
7,000
3,000
102,00

EN316427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
cuina i bugaderia centrals

6

6,000
6,00

EN317427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/4,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
1,00
EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
3,00
EN115697

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
4,00
EN1156A7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
1,00
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RESUM

EN1156B7

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
7,00
EN8125A7

u

Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó
i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
1,00
EN8124E7

u

Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=3´´,PN=8bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
2,00
EN723945

u

Vàlvula seient 2 vies,rosca 2'',kvs=40,16bar,r>15mm,fosa,servomotor 0-10V

Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada
2,00
ENF11A10

u

Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=20mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada
habitacions
banys
cuines

26
7
3
2

1,000
1,000
1,000

26,000
7,000
3,000
2,000
38,00

ENF11A20

u

Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=25mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada
1,00
ENF11A40

u

Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=40mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada
1,00
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat
12,00
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RESUM

EJACAC02

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS, model UFP 32/21
H C PN10 de Sedic

Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS,
model UFP 32/21 H C PN10 de Sedical o equivalent, de 40 kW de
potència calorífica i 2,35 m3/h de cabal de producció d'aigua calenta sanitària, 80°C d'entrada i 65ºC de sortida al primari, 50°C d'entrada i 70ºC de sortida al secundari, de plaques d'acer inoxidable AISI
316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques inox de 1
1/4´´, 10 bar de pressió màxima de treball, col.locat sobre bancada,
inclòs elements antivibratoris, accessoris i connexions. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
1,00
ENL1AC06

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B03, format per 2
bombes simples in-line d

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B03, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model A 25/11-B de Sedical o equivalent, cabal=2,3 m3/h i
pressió=7,1 mca, temperatura de treball min/max 15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2820 rpm, IP44, amb
connexions roscades 1 1/2´´, muntada entre tubs, inclòs elements
elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
ENL1AC07

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B04, format per 2
bombes simples in-line d

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B04, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec, model SAP
25/125-0.25/Bb de Sedical o equivalent, cabal=1,7 m3/h i pressió=7.7 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de 2950 rpm, IP54, amb connexions roscades 1'´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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RESUM

ENL1AC08

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt bombes criculadores per a circuit consum ACS A/B05, format per 2 bombes
simples in-line de r

Conjunt bombes criculadores per a circuit consum ACS A/B05, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model AMC 25/6-B de Sedical o equivalent, cabal=1,9 m3/h
i pressió=4,8 mca, temperatura de treball min/max 15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850 rpm, IP44, amb
connexions roscades 1´´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració
i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEU4AC06

u

Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum d'ACS

Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum d'ACS, model Refix DT
200 per a sistemes d'ACS amb aigua potable de Sedical o equivalent, de V=200 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de
2842 litres,amb connexions roscades R 1 1/4 ´´, membrana recanviable segons DIN 4807, amb vàlvula de recirculació d'aigua (antilegionela) pressió de fàbrica 4 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes
10bar / 70ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de
buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EJAB1K11

u

Acumulador ACS 2500l,cubeta acer esmalt.,aïllam.poliuretà,col.

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat
1,00
EEUVAC12

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuits secun

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuits secundari i de consum d'ACS, dels elements
inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de
PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat, purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi
i els no especificats directament en aquest document. Totalment
instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri DF i probat .
1,00
E7DZB2BB

m2 Segellat pas instal.morter ignífug ciment+perlita+vermic.,g=150mm,EI-120

Segellat de buit de pas d'instal.lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència
al foc EI-120
1,00
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RESUM

E7DZF282

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Segell.canonada EI-120,D=80mm,parets+sostres tallafocs,abraçadora anell
metàl.,col.encastada+cargols

Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 80 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada
per anell metàl.lic col.locada encastada amb cargols
3,00

08.2

GAS

EFB2AC02

m

Escomesa gas per a 2,65 m3/h, MPB, previsió de PE DN40

Escomesa gas per a 13,78 m3/h, MPB, previsió de PE100 DN63, inclou obertura de rasa i connexió a xarxa i armari de regulació i distribució, colocació en rasa i reomplert amb sorra crivada, senyalització
amb cinta cia + clau de tall en carrer en arqueta, segons normes de
cia subministradora, reposició de paviment en carrer. Inclos pp de legalització de la instal.lació, permisos proves d'estanqueitat i peces
especials de suport, fixació i dilatació, totalment instal.lat i provat.
10,90
EFW1AC02

u

Clau de pas escomesa gas

Clau de escomesa de gas pas i/o registre en perico, clau de bronze
de d. interior 40 mm. PN 16 atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons
diametre de la clau de registre de la cia connectada a l'escomesa i al
començament de l'escomesa interior, tot segons normativa, memoria, detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos
part proporcional de contratub en mur del diametre adient per el
pas de l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment
instal·lat, proves de càrrega i en perfecte funcionament.
1,00
EK12G228

u

Arm.regulador A-25,Q=25m3/h,entrada PE D=32mm,sortida ràcord femella 1
1/2´´,Pent.mitjana B,Psort.=2

Armari regulador normalitzat de designació A-25 per a un cabal de
25 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 1 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida
22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment
1,00
EK213216

u

Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt.

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat,
roscat, muntat entre tubs
1,00
EK223236

u

Vàlvula fuita,rosca.,DN=1´´,0.045-0.07bar,munt.

Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0.045 a 0.07 bar de pressió, muntada entre tubs
1,00
EK236216

u

Filtre p/tub,DN=2´´,<4bar,pla,munt.

Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima
de servei, pla i muntat entre tubs
1,00
EK246316

u

Comptador G16 connex.rosc.D=2´´,Q<25m3/h(n),manxa,munt.

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs
1,00
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EFW1AC03

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Clau d'edifici en perico

Clau d'edifici en perico, clau de bronze de d. interior 50 mm. PN 16
atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions
segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre
de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa
interior, tot segons normativa, memoria, detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos part proporcional de contratub
en mur del diametre adient per el pas de l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega i en
perfecte funcionament.
1,00
EK621190

u

Tija DN=50mm, tub PE 80 D=63mm-tub coure D=54mm

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub
de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà
1,00
ENG6A224

u

Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 3/4'',350mbar,muntada

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 3/4'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada
1,00
ENG6A254

u

Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 1 1/2'',350mbar,muntada

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada
1,00
ENG1U020

u

Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
1,00
ENG1U030

u

Vàlvula gas DN20,rosca gas H G3/4'', junt pla M G1''

Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
1,00
ENG1U060

u

Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
1,00
ENG1U070

u

Vàlvula gas DN50,rosca gas H G2'', junt pla M G2''1/2

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
2,00
EFB19655

m

Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris pl

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
22,50
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EF5283B2

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
4,60
EF5293B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
11,60
EF52C3B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
8,90
EF52D5B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1.5mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
18,30
EKK15221

u

Reix.ventilació estampada alumini 20x20cm,fix.mec.

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament
2,00
EKK15331

u

Reix.ventilació estampada alumini 30x30cm,fix.mec.

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament
4,00
EK22AC01

u

Sistema de detecció automàtica de gas natural

Sistema de detecció automàtica de gas natural compost per 2 detectors de gas metà catalític connectats a central de detecció microprocessada per al control de 4 sensors ampliables, amb 2 bateries recarregables, muntada sobre paret. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
EW033GL07

PA Legalització del projecte de gas, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la
propietat

Legalització del projecte de gas, certificat final d'obra, taxes i còpia
del projecte a la propietat.
1,00

08.3

EVACUACIÓ D'AIGÜES

E5ZH4DS4

u

Bonera PVC rígid,D=200mm,antigrava,metàl.,fix.mecàniques

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
5,00
ED51LDM1

u

Bonera PVC rígid,D=200mm,tapa plana metàl.,fix.mec.

Bonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques
12,00
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E5ZH5MXD

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Bonera sifònica fosa,200x200mm,tapa plana,metàl.,col.morter 1:6

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana metàl.lica,
col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
2,00
ED51Q0X3

u

Bonera sifònica acer inox.,costat=200x200mm,,tapa reg.
metàl.costat=400x400mm,fix.mec.

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat , amb tapa registre metàl·lica de 400x400 mm, col·locada fixacions mecàniques
2,00
EJ33B16F

u

Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
28,00
EJ33B1PF

u

Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 1.5l/s,AII s/UNE-EN
12380,connect.xarxa ev

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació
8,00
EJ3237GG

u

Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=50mm,connec.ramal PVC

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC
31,00
EJ38B7DG

u

Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC
2,00
EJ38B4SF

u

Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2.5l/s,AII s/UNE-EN
12380,connect.xarxa evac.

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2.5 l/s, de designació AII
segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació
7,00
ED116171

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
fancoils
split cuina central

26
1

3,000
5,000

78,000
5,000
83,00

ED116271

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
lavabos
aigüeres

28
8
2
2

4,000
2,500
1,000
2,500

112,000
20,000
2,000
5,000
139,00

ED116371

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
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28
3
5

1,500
2,500
1,500

42,000
7,500
7,500
57,00

ED116571

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=75mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
habitacions
cuines
banys geriatrics

26
2
2

0,500
5,000
0,500

13,000
10,000
1,000
24,00

ED116771

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
inodors

28
5

1,000
1,000

28,000
5,000
33,00

ED116871

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
2,50
ED15N711

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
pluvials
residuals

7
5
8
6

11,500
4,500
13,500
10,500

80,500
22,500
108,000
63,000
274,00

ED15N811

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
pluvials
residuals

6
1
7

4,500
13,500
4,500

27,000
13,500
31,500
72,00

ED15N911

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
3,00
ED1Q1162

m

Aïlla.acúst.baixants,d.110-160mm,banda
bicap.autoadh.,g=3.9mm,dificult.mitjà,col.adherit superf.

Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre,
amb banda bicapa autoadhesiva de 3.9 mm de gruix, incloent la
part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment
pluvials
residuals

6
7
6

11,500
13,500
10,500

69,000
94,500
63,000
226,50
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EJ33B1NF

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin o equivalent, en polipropilè

Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin o equivalent, en polipropilè, model STUDOR MAXIVENT, que inclou mecanisme amb diafragma de ventilació intern per a evitar el sifonament propi i induit,
reixeta de protecció anti-insectes i junta elàstica per a unir per pressió.Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
p2
pb

6
13

6,000
13,000
19,00

ED7K677S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre
residuals sanitari

9
7,4
9,5
15
7
3

9,000
7,400
9,500
15,000
7,000
3,000
50,90

ED7K687S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre
pluvials spb
residuals spb

pluvials sanitari

6
11
1
1
8
2
9
2
6
3

2,000
2,000
6,000
9,000
1,000
5,400

12,000
22,000
6,000
9,000
8,000
2,000
9,000
10,800
6,000
3,000
87,80

ED7K697S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre
pluvials
residuals

21,4
7
27,4
10
8
6,5
2,4
6,5
4,4
8
4,4
18,5

21,400
7,000
27,400
10,000
8,000
6,500
2,400
6,500
4,400
8,000
4,400
18,500
124,50

ED7K6B7S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=200mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre
pluvials
residuals

11
10

11,000
10,000
21,00

ED7K3432

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
2,00
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ED7K3442

m
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Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
pluvials
residuals

8
2
28

3,000

8,000
6,000
28,000
42,00

ED7K3452

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
5,00
ED7K3472

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
8,50
ED352B45

u

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
4,00
ED353B45

u

Pericó pas,tapa regist.,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
1,00
ED352D55

u

Pericó pas,tapa fixa,51x51x50cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
15,00
ED353D55

u

Pericó pas,tapa regist.,51x51x50cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
1,00
ED352565

u

Pericó pas,tapa fixa,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
7,00
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ED353565

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
1,00
ED352775

u

Pericó pas,tapa fixa,75x75x70cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
1,00
ED353775

u

Pericó pas,tapa regist.,75x75x70cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
1,00
ED352J85

u

Pericó pas,tapa fixa,90x90x80cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
1,00
ED354J85

u

Pericó sifòn.,tapa regist.,90x90x80cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
1,00
ED3KBF00

U

Pericó separador de greixos prefabricat, mod, de superficie CAINOX o equivalent,
capacitat 191 litr

Pericó separador de greixos prefabricat de CAINOX o equivalent, capacitat 191 litres, 765x506x702mm, amb dipòsit de 25litres i dosificador de productes enzimàtics tipus bactiplus o equivalent amb programador, connectat a la xarxa de sanejament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
1,00
XPAU0004

PA connexió xarxa de sanejament

Partida a justificar per a connexió xarxa de sanejament a xarxa general
1,00
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CODI

RESUM

08.4

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

01.01.04.01

ELECTRICITAT

XPAU0002

PA Escomesa d'electricitat

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Partida a justificar per escomesa d'electricitat
2,00
EG1PAC01

u

Equip comptatge TMF-10 400 A

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM
compost per tots elements exigits per la cia subministradora. corresponent a un TMF-10 400 A de doble aïllament, format per regleta,
comptadors, comprovació, rellotge triple tarifa diaria, proteccions
(magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament insta·lat, inclou trafos, comptagor triple tarifa, maxímetre,
comptador de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat, provat i autoritzat per la cia subministradora, d'acord amb la
seva normativa i els criteris de la direcció facultativa.
1,00
EG1PAC02

u

Equip comptatge TMF-10 100 A

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM
compost per tots elements exigits per la cia subministradora. corresponent a un TMF-10 100 A de doble aïllament, format per regleta,
comptadors, comprovació, rellotge triple tarifa diaria, proteccions
(magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament insta·lat, inclou trafos, comptagor triple tarifa, maxímetre,
comptador de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat, provat i autoritzat per la cia subministradora, d'acord amb la
seva normativa i els criteris de la direcció facultativa.
1,00
EG4CAC03

U

Quadre general (QGBT)

Quadre general elèctric (QGBT) segons esquemes de projecte. muntatge i subministrament d'armari metàlic autoextingible, amb caixa,
plaques de muntatge, placa base, pany de seguretat i embarrat amb
socol, de porta transparent i frontissa ip547, format per la aparamenta indicada en l'esquema de principi, per a 190,2kw i 400 A.
amb compensació d'energia reactiva tipus reactimat estandard,
amb voltimetres, fasímetres, frecuentcimetres, sincronoscopis, amperímetres, transformadors de diferents intensitats tipus celsa, vatímetres, vatímetres per energia reactiva, aparells de comprovació
check-line tipus circuitor, amb lampades de senyalització per a tots
els circuits, ( 1 u/circuit+base de connexionat), connexionat de linies
i posta a terra, caixes de derivació en safates distribució, conductes
de caixa de derivació a quadre, cablejat desde caixa a quadre, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior,
ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits,
totalment instal·lat, provat, aprovat i en correcte funcionament. la
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que
la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en
l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat, legalitzat inclós les despeses de tramitació i honoraris tècnics, amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
1,00
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RESUM

EG4CAC04

U

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Quadre secundari tipus QSSAI (Informatica)

Quadre secundari elèctric tipus QSSAI (Informatica) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
1,00
EG4CAC08

U

Quadre secundari tipus QSBU (bugaderia)

Quadre secundari elèctric tipus QSBU (bugaderia) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a
obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i
resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
1,00
EG4CAC05

U

Quadre secundari tipus QSCC (cuina central)

Quadre secundari elèctric tipus QSCC (cuina central) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
1,00
EG4CAC06

U

Quadre secundar tipus QSST (sala tecnica pb)

Quadre secundari elèctric tipus QSST (sala tecnica pb) muntatge i
subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
1,00
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RESUM

EG4CAC07

U

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Quadre secundar tipus QSPC (planta coberta)

Quadre secundari elèctric tipus QSPC (planta coberta) muntatge i
subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
1,00
EG4CAC10

U

Quadre secundar tipus QSP-N (planta tipus, subministrament normal)

Quadre secundari elèctric tipus QSP-N (planta tipus, subministrament normal) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat
interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels
circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la
seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
2,00
EG4CAC11

U

Quadre secundar tipus QSP-R (planta tipus, subministrament reserva)

Quadre secundari elèctric tipus QSP-R (planta tipus, subministrament reserva) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat
interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels
circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la
seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
2,00
EG4CAC09

U

Quadre secundari tipus QSH (habitacio)

Quadre secundari elèctric tipus QSH (habitacio) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a
obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i
resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
26,00
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CODI

RESUM

EG4CBF15

U

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada
en l'esquema de

Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i
posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components
será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements
descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del
20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials
segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
1,00
EGC53A00

u

SAI trif.,10kva,10 min.'on-line'

SAI trifàsic de 10 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega
1,00
EGB1AC01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 70 kVAr de potència reactiva, de 400 V
de tensió, de c

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 70 kVAr de potència
reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment
1,00
EG312324

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
llumneres emergencia
pb
pt

198
48
50

1,500
3,000
1,000

2,000

297,000
144,000
100,000
541,00

EG312334

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
llumeneres
interruptors
preses
pb
pt
pc
qsst

538
425
369
48
50
20
20

2,500
5,000
5,000
13,000
4,000
6,000
11,000

2,000

1.345,000
2.125,000
1.845,000
624,000
400,000
120,000
220,000
6.679,00

EG312344

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
pb
pt
pc
qsst

48
50
20
20

16,000
20,000
2,000
2,000

2,000

768,000
2.000,000
40,000
40,000
2.848,00
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RESUM

EG312354

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
pb
pt

48
50

2,000
1,000

2,000

96,000
100,000
196,00

EG312364

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
pb
pt
pc

48
50
20

1,000
1,000
2,000

2,000

48,000
100,000
40,000
188,00

EG312634

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pc
qsst

20
20

5,000
4,000

100,000
80,000
180,00

EG312644

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pb

48

1,000

48,000
48,00

EG312654

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pb

48

1,000

48,000
48,00

EG312664

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pb

48

2,000

96,000
96,00

EG312674

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pb

48

2,000

96,000
96,00

EG312684

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pb

48
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RESUM

EG312694

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
48,00

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pb
pc

48
20

1,000
2,000

48,000
40,000
88,00

EG3126A4

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
pb

48

1,000

48,000
48,00

EG312194

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
escomesa

70

5,000

350,000
350,00

EG3121G4

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
escomesa

5

70,000

350,000
350,00

EG6211D2

u

Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat
pc
pt
habitacions
pb

2
2
1
25

2,000
4,000
26,000
25,000

2,000
26,000

57,00
EG621G92

u

Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
habitacions
pb

4
6

2,000

11,000

2,000

176,000
6,000
182,00

EG621J92

u

Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
habitacions

4

3,000

2,000

2,000

48,000
48,00

EG621A72

u

Int.p/1 persiana,mecànic,tipus univ.,(1P),10A/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat
90,00
EG621LCU

u

Interruptor temporitz. tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,<=15min,preu
sup.,encastat

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
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RESUM

EG631B22

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
6,00

Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,encastada

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada
pc
pt
habitacions
pb

2
20
6
8
60

2,000
11,000
2,000

2,000
2,000

2,000
40,000
132,000
32,000
60,000
266,00

EG631B26

u

Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa protegida,preu mitjà,encastada

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada
pc
pb

2
16

2,000
16,000
18,00

EG631EA2

u

Presa correnttipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu mitjà,encastada

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, encastada
cuines

3

3,000

9,000
9,00

EG643176

u

Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà,IP-44,encastat

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat
6,00
EG63AC02

u

Conjunt de presa de corrent informàtiques tipus SIMON o equivalent, de superficie

Muntatge i subministrament de conjunt de presa de corrent informàtiques (color vermell) tipus SIMON o equivalent, de superficie
amb tapa tipus shuko, totalment instal.lada en caixes simples i pp
de tub grau de protecció 7 i cable fins canaleta amb pp de peces de
soport i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus
els no explicitament indicats en el present document.
pb
pt

18
1
3

26,000
2,000

2,000

18,000
52,000
6,000
76,00

EG731182

u

Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu
mitjà,encastat

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
pb
pt

18
9

2,000

18,000
18,000
36,00

EW033GL06

PA Legalització del projecte d'electricitat, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte
a la p

Legalització del projecte d'electricitat, certificat final d'obra, taxes i
còpia del projecte a la propietat.
1,00
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RESUM

EG2DAC01

pa

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt canalitzacions instal·lació elèctrica formada per tubs plàstics, flexibles i
rígids, tubs me

Conjunt canalitzacions instal·lació elèctrica formada per tubs plàstics, flexibles i rígids, tubs metàl·lics, caixes de derivació quadrades,
rectangulars i circulars de plàstic, safates metàl·liques i resta d'elements per a la correcta subjecció i traçat dels circuits elèctrics.Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EG2DAC02

pa

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons
especificacions projecte es

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons especificacions projecte específic i fabricant, formada per cablejat, canalitzacions, mecanismes, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EG2DAC03

pa

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons
especificacions projecte es

Conjunt instal·lació elèctrica interior habitacions segons especificacions projecte, formada per cablejat, canalitzacions, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
26,00

01.01.04.02

ENLLUMENAT

EH2LAC01

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930
S / R de Lledó o equi

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de Lledó o equivalent, de forma circular, 19
W de potència, amb equip elèctric no regulable, format per un cèrcol embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc.
Muntatge: encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el
subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25
mm.Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb
sistema de protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en
sostre: 150 mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR®
d'alt rendiment per a una òptima distribució òptica Flood. difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65 ° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb
escales
pt
habitacions

55
4
17
3

4,000
2,000
26,000

2,000

55,000
32,000
34,000
78,000
199,00
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CODI

RESUM

EH2LAC02

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930
S / R de Lledó o equi

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de Lledó o equivalent, de forma circular, 19
W de potència, amb equip elèctric regulable DALI, format per un cèrcol embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc.
Muntatge: encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el
subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25
mm.Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb
sistema de protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en
sostre: 150 mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR®
d'alt rendiment per a una òptima distribució òptica Flood. difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65 ° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb
pt

42
28

2,000

42,000
56,000
98,00

EH2LAC03

u

Estructura lluminosa LED model ICELINE 30W830 1,5 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o
equivalent, fabricat e

Estructura lluminosa LED model ICELINE 30W830 1,5 M SR OP 2 BM
EMP de Lledó o equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació.
Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb
acabat efecte Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT.
Font de llum: LED830 / LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
80,00
EH2LAC04

u

Estructura lluminosa LED model ICELINE 25W830 1,2 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o
equivalent, fabricat e

Estructura lluminosa LED model ICELINE 25W830 1,2 M SR OP 2 BM
EMP de Lledó o equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació.
Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb
acabat efecte Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT.
Font de llum: LED830 / LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
14,00
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CODI

RESUM

EHPLAC01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Lluminària d'interior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33361W LED
19W 3000Ko equiva

Lluminària d'interior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33361W LED 19W 3000Ko equivalent, amb carcassa d'alumini i
alumini fos a pressió, acabar el esmalt blanc Vidre de seguretat mat.
Reflector d'alumini anoditzat pur. unitat de font d'alimentació LED
220-240 V DALI controlable. Resistència d'impacte IK07 Grau de protecció IP65. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

30,00
EHB5AC01

u

Llumenera LED tubular estanca, model Artics 840 50W S / R DIF.OPAL PC de Lledó o
equivalent. Cos pri

Llumenera LED tubular estanca, model Artics 840 50W S / R
DIF.OPAL PC de Lledó o equivalent. Cos principal fabricat en policarbonat reforçat resistent als esforços mecànics. Lluminària d'una sola
peça, segellada en els seus extrems mitjançant dues ancoratges d'acer inoxidable. la connexió elèctrica es realitza a premsaestopes sense
necessitat d'obrir la lluminària. muntatge adossat a sostre mitjançant kit d'acer inoxidable o suspès mitjançant cable
acerat. Tensió d'alimentació 220-240V 50 / 60Hz Factor de potència
corregit, f> 0,9. Temperatura de funcionament -25ºC - 40ºC. Sistema de dissipació passiva de la calor mitjançant dissipador d'alumini
d'altes prestacions, que garanteix una alta vida útil del producte. Vida útil a 25ºC: L70B10: 70.000 hores. Cos difusor de policarbonat
opal d'altes prestacions per a obtenir una molt alta eficiència lluminosa sense marcat de punts LED. Font de llum
LED840 amb alta selecció de binning que garanteix el flux lluminós
emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

29,00
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EH2LAC05

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Estructura lluminosa LED model ODL360 PERF.BL.3M 830 24V 1-10 de Lledó o
equivalent, Cos en alumini

Estructura lluminosa LED model ODL360 PERF.BL.3M 830 24V 1-10
de Lledó o equivalent, Cos en alumini d'extrusió acabat blanc amb
altes prestacions de disipación.Luminaria completa i llista per instal·lar i connectar sense necessitat de eines. El disseny elèctric del sistema facilita l'alimentació de diverses lluminàries amb una sola font
d'alimentació. la presa de corrent inicial s'ha de realitzar amb cablejat de 0,75 mm 2, permetent una distància màxima entre la font de
alimentació i la primera lluminària de 10 m. Alimentació DC 24V. Inclosa font d'alimentació 80W 24V reg 1-10v. Vida útil: L80B10:
70.000 hores / L80B50: 100.000 hores. Ta: 25ºC Tall a sostre: longitud del tram x 28 mm. només disponible en versió individual. Difusor opal gel blanc. Gràcies al difusor instal·lat es aconsegueix evitar
el marcatge dels punts de llum. LED 830/840 amb alta selecció de
binning que garanteix el flux emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i
blancs, amb un CRI superior a 80. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EH2LAC06

u

Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó o equivalent.
Cos d'alumini d'extr

Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó o equivalent. Cos d'alumini d'extrusió amb capçaleres d'injecció
d'alumini, termosmaltado en color RAL9006. tensió de alimentació
220-240V 50 / 60Hz Factor de potència 0,95 Difusors òptics de tancament en policarbonat Il·luminació de lectura format per reflector
interior blanc per a una major eficiència i difusor òptic en policarbonat estriat transparent per a una il·luminació asimètrica. 14W. Il·luminació d'ambient per component indirecta, format per reflector interior blanc per a una major eficiència i difusor transparent. 20W
LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. sota comanda versions LED830 o versió combinada amb tecnologia
Dynamic 2700K - 6500K. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
30,00
EHPLAC02

u

Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33166W LED
5,5W 3000Ko equiv

Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica de la llum, model
BEGA 33166W LED 5,5W 3000Ko equivalent. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

pt
pc
pb

9
12
2

2,000

18,000
12,000
2,000
32,00
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RESUM

EHV2AC01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI 14rc de Tridonic o equivalent, per a
connexio a bus amb

Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI 14rc de Tridonic o
equivalent, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, a sostre,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
13,00
EHV2AC02

u

Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o equivalent, per a connexio de fins a 20
llumeneres Dali/

Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o equivalent, per a connexio de fins a 20 llumeneres Dali/DSI, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
13,00
EHV2AC03

u

Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o equivalent, amb
accessoris de muntatge,

Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o
equivalent, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EHV41210

m

Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat
llumeneres
sensors
moduls
bus
detectors

98
13
13
110

1,500
5,000
5,000
3,000
5,000

147,000
65,000
65,000
330,000
5,000
612,00

EHV25000

u

Detector presencia+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris

Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
pb
pt
escales

18
9
4

2,000
2,000

18,000
18,000
8,000
44,00

01.01.04.03

POSTA A TERRA

EGD1421E

u

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra
6,00
EGDZU001

u

Punt connexió terra,pont secc.platina cu,caixa estanca,col.locat superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
8,00
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RESUM

EGD2322D

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
2,00
EG380807

M

Cond.coure nu,1x25mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
25,00
EG380907

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
305,00
EG380A07

m

Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
12,00

08.5

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

01.01.05.01

EQUIPS

EE22AC01

u

Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència calorífica
útil, model Vitocro

Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència calorífica útil, model Vitocrossal 100 CI1 de Viessmann o equivalent, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió,
en acer inoxidable, pes 295 kg, dimensions 750x875x1500 mm, amb
quadre de regulació, quadre de comandament per al control de la
temperatura ambiental, kit de seguretat, kit de tall hidràulic, vàvula
antirretorn en impulsió, sonda de temperatura exterior, amb regulació Vitotronic, cremador cilindric MatriX modulant, vàlvules, purgadors, pirostat, sonda de temperatuta exterior, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013, col·locada sobre bancada sobre elements antivibratoris. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EE41AC01

u

Conjunt xemeneia modular metàl·lica per a evacuació PDC caldera, tipus Dinak DW
amb junta o equivale

Conjunt xemeneia modular metàl·lica per a evacuació PDC caldera,
tipus Dinak DW amb junta o equivalent, amb xemeneia circular de
doble paret d'acer inoxidable amb aïllament interior de llana de roca
d'alta densitat, de 300 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

1,00
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EEH1AC01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Suministre i muntatge de refredadora d'aigua de condensació per aire amb 4
ventiladors axials, model

Suministre i muntatge de refredadora d'aigua de condensació per aire amb 4 ventiladors axials, model NX/SL-CA 0512P de Climaveneta
o equivalent, d'alta eficiència, supersilenciada, de 133 kW de potència frigorífica, de 40 a 45 kW de potència elèctrica, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus Scroll i 1 circuit, fluid
frigorífic R410A, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al
costat de l'aigua, col.locada. Amb kit hidrònic circuit primari compost per 2 bombes de 2 pols i baixa pressió i dipòsit d'inèrcia de
500 litres. Inclou alimentació elèctrica, quadre elèctric, termometres,
manòmetres, maniguets flexibles, vàlvules de buidat, purgador manual, cablejat en tub metàl.lic fins a quadre extern, transport, muntatge i posada en marxa, i resta d'accessoris, peces especials, suports i
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEJ1AC01

u

Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf o equivalent, per a treballar en
sistemes de distribució

Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf o equivalent, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal,
amb ventilador EC centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2,55
kW de potència frigorífica màxima i 2,29 kW de potència calorífica,
Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de
sanejament, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
26,00
EEJTAC01

u

Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU TEW 130 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons

Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU TEW 130 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 7535 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 38,1
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 27,42 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x1932x2034mm i pes
total 1534 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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EEJTAC02

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU TEW 85 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons f

Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU TEW 85 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 5070 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 25,6
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 19,44 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x1322x1424mm i pes
total 1123 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEJTAC03

u

Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU TEW 159 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons

Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU TEW 159 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 8765 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 44,3
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 30,24 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x2034x2034mm i pes
total 1814 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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EEJTAC04

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU TEW 21 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons f

Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU TEW 21 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 1440 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 5,53
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 7,29 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 3553x1118x1016mm i pes
total 570 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00

01.01.05.02

CIRCUITS HIDRÀULICS

EJACAC03

u

Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a circuit primari producció aigua calenta,
model UFP 34/6

Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a circuit primari producció aigua calenta, model UFP 34/69 H C PN10 de Sedical o equivalent, de 150 kW de potència calorífica i 8,80 m3/h de cabal de producció d'aigua calenta, 80°C d'entrada i 65ºC de sortida al primari,
60°C d'entrada i 75ºC de sortida al secundari, de plaques d'acer inoxidable AISI 316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques inox de 1 1/4´´, 10 bar de pressió màxima de treball, col.locat
sobre bancada, inclòs elements antivibratoris, accessoris i connexions. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEU4AC07

u

Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari fred, model Reflex NG 50/6 per a
sistemes tancats de c

Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari fred, model Reflex NG
50/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent, de V=50 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de
1875 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura
de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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EEU4AC08

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera, model Reflex NG 18/6 per a sistemes
tancats de calefac

Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera, model Reflex NG 18/6
per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent,
de V=18 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de 150 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura
màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEU4AC09

u

Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model Reflex N 400/6
per a sistemes t

Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model
Reflex N 400/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent, de V=400 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de 5628 litres, amb connexions roscades R 1´´, membrana
no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i
temperatura de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
ENL1AC09

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B01, format per 2 bombes
simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model AM 40/18-B de Sedical o equivalent, cabal=10,95
m3/h i pressió=10,84 mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC,
alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850 rpm,
IP44, embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics
antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules
antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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ENL1AC10

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B02, format per 2 bombes
simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SIM80/190.1-2.2
KSV de Sedical o equivalent, cabal=19.98 m3/h i pressió=14.13 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 1852rpm, IP54, embridada DN80, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
1,00
ENL1AC11

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B01, format per 2 bombes
simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 40/8-B de Sedical o equivalent, cabal=6.9 m3/h i pressió=6.8
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN40,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
ENL1AC12

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B02, format per 2 bombes
simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 65/12-B de Sedical o equivalent, cabal=17.2 m3/h i pressió=8.6
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN65,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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ENL1AC13

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2
bombes simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 40/18-B de Sedical o equivalent, cabal=4.0 m3/h i pressió=12.8
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN40,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
ENL1AC14

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B07, format per 2
bombes simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B07, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SIP 40/145.1-1.5
KSV de Sedical o equivalent, cabal=8.3 m3/h i pressió=18.1 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 2702rpm, IP54, embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
1,00
ENL1AC15

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B08, format per 2
bombes simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B08, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SAP 25/125-0.65
KSC de Sedical o equivalent, cabal=3.3 m3/h i pressió=17.7 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 2803 rpm, IP54, embridada DN25, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
1,00
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ENL1AC16

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B09, format per 2
bombes simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B09, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SAP 25/125-0.65
KSV de Sedical o equivalent, cabal=5.1 m3/h i pressió=15.8 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 2884 rpm, IP54, embridada DN25, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
1,00
EEUVAC10

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuit primar

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuit primari de calefacció i ACS, de caldera i de
xarxa urbana de biomassa, dels elements inclosos en sala tècnica i
equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment
d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat, purgadors, elements
de comptatge segons esquema de principi i els no especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri DF i probat .
1,00
EEUVAC11

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuit secund

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuit secundari de calefacció, dels elements inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules
de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la,
col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat,
purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi i
els no especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i
criteri DF i probat .
1,00
EEUVAC13

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuit primar

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuit primari i secundari fred, dels elements inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules
de tall, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de
buidat, elements de comptatge segons esquema de principi i els no
especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat
amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri
DF i probat .
1,00

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

112

AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EEA2AR44

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt connexionat elèctric i de control de tots els components de la instal.lació
solar. Inclou ca

Conjunt connexionat elèctric i de control de tots els components de
la instal.lació. Inclou cablejat, tubs i/o canals, accessoris, quadres
elèctrics i connexionat de components, col.locació i connexió de
quadre elèctric amb proteccions i comptadors i d´elements en local
tècnic. Inclou tots els accessoris necessaris o convenients sota criteri
i supervisió de DF per al correcte funcionament i muntatge segons
especificacions del fabricant i del projecte.
1,00
EEA2AR33

u

Connexió a xarxa d'AFS, format per canonades de PP, de diàmetre segons plànols,
aillades amb aillam

Connexió a xarxa d'AFS, format per canonades de PP, de diàmetre
segons plànols, aillades amb aillament d'escuma elastomèrica sense
halogens de gruix mínim 25mm, segons diàmetre canonada i RITE,
amb recobriment d'alumini tipus ARMAFLEX+ARMAFINISH. Inclòs
vàlvuleria, p.p de peces especials, protecció amb contratubs als passos, grapes de subjecció a parets o sostres amb juntes de goma i brides corresponents independents per a cada tub i accessoris soldats.
Totalment instal.lat, muntat i provat, inclòs proves de càrrega i estanqueitat i peces
1,00
EEUVAC01

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP16

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP16 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EEUVAC04

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP20

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP20 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EEUVAC02

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP25

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP25 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
18,00
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EEUVAC03

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP32

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP32 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
EEUVAC21

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP40

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP40 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
4,00
EEUVAC20

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP50

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP50 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEUVAC22

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP63

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP63 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
EF925PBA

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=20mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
calor

178,56

178,560
178,56

EF925PBC

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=25mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
fred
calor

178,56
28,8

178,560
28,800
207,36
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EF925PBE

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=32mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
fred
calor

57,6
621,5

57,600
621,500
679,10

EF925PBG

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=40mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
fred
calor

40,32
295,2

40,320
295,200
335,52

EF925PBJ

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=50mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
fred
calor

103,68
250,56

103,680
250,560
354,24

EF925PBK

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=63mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
fred
calor

44,84
110,88

44,840
110,880
155,72

EF925PBM

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=75mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
fred

136,8

136,800
136,80

EF925PBP

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=90mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
fred

207,36

207,360
207,36

EFQ33A7L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
calor

178,56

178,560
178,56
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EFQ33A9L

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
fred
calor

178,56
28,8

178,560
28,800
207,36

EFQ33ABL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
fred
calor

57,6
621,5

57,600
621,500
679,10

EFQ33CCL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
fred
calor

40,32
295,2

40,320
295,200
335,52

EFQ33CEL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
fred
calor

103,68
250,56

103,680
250,560
354,24

EFQ33CGL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
fred
calor

44,84
110,88

44,840
110,880
155,72

EFQ33CJL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
fred

136,8

136,800
136,80
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EFQ33CLL

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
fred

207,36

207,360
207,36

EN317427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/4,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
10,00
EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
8,00
EN115697

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
2,00
EN1156A7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
2,00
EN1156B7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
2,00
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat
34,00
EFR11512

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
14,4
8,4

2,000

28,800
8,400
37,20

EFR11612

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
14,4
67,2
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27,6

27,600
123,60

EFR11712

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
14,4
8,4

14,400
8,400
22,80

EFR11912

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
14,4
19,2
24

14,400
19,200
24,000
57,60

EFR11B12

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=170mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
14,4

2,000

28,800
28,80

EFR11C12

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=180mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
86,4
27,6

86,400
27,600
114,00

EFR11D12

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
105,6
67,2

105,600
67,200
172,80

01.01.05.03

DISTRIBUCIÓ AIRE

EE44AC02

m

Tub flexible de D150 mm,

Tub flexible de D150 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub
interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de
fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
pb

4

1,200

4,800
4,80

EE44AC03

m

Tub flexible de D200 mm,

Tub flexible de D200 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub
interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de
fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
pb
pt

57
19

1,200
1,200

2,000

68,400
45,600
114,00
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EE44AC04

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tub flexible de D250 mm,

Tub flexible de D250 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub
interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de
fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
pb

7

1,200

8,400
8,40

EE51AC01

m2 Formació conducte rectangular panell llana vidre tipus Climaver Neto o equivalent

Formació de conducte rectangular de panell de llana de vidre d'alta
densitat de 25 mm de gruix, revestit a la cara exterior per alumini
(alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft) i per l'interior amb teixit de vidre acustic d'alta resistencia mecànica, tipus Climaver Neto o
equivalentmuntat i fixat a paraments amb elements de suspensió,
junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes tipus NETO o equivalents, accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
habitacions
plantes tipus
planta baixa

3,8
118,5
256,1

26,000
2,000
1,000

1,200
1,200
1,200

118,560
284,400
307,320
710,28

EE52AC01

m2 Formació conducte rect. xapa acer galv. g=0,8 mm sns aïll.

Formació de conducte rectangular de xapa d'acer galvanitzat, de 0,8
mm de gruix, muntat i fixat a paraments amb elements de suspensió, inclosa pp d'accessoris, peces especials de connexió a
equips/reixes, junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
planta baixa
plantes tipus

132,9
169,1
46

1,000
2,000
1,200

1,200
1,200

159,480
405,840
55,200
620,52

EE611AA1HI3H

m2 Aïllament conductes manta MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0.032W/mK,teixit
vid.negre,interior,Interior de c

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 m2.K/W, amb
teixit de vidre negre, muntat interiorment. Article: ref. 46456 de la serie Interior de conductes d'ISOVER
planta baixa
plantes tipus

132,9
169,1
46

1,000
2,000
1,200

1,200
1,200

159,480
405,840
55,200
620,52

EE42Q324

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0.6mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
habitacions

11
2

8,000
9,000

1,200
1,200

105,600
21,600
127,20
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EE61BJAF

m2 Aïllament conductes manta
MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0.04W/mK,làm.alu.perp.fibr.,autoadh.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.04 W/mK, resistència tèrmica >=0,625 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiva,
muntat exteriorment
47,95
EEKQ42A1

u

Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
52,00
EEKQPA23

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x150mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
2,00
EEKQPA33

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x200mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
2,00
EEKQPA35

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,300x200mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
8,00
EEKQPA47

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x250mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 400 mm de llargària, 250 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
2,00
EEKQPA57

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x300mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 400 mm de llargària, 300 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
3,00
EEKQPA4B

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x250mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 600 mm de llargària, 250 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
2,00
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EEKQPA5B

u
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Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x300mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 600 mm de llargària, 300 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
1,00
EEK1AC01

u

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes
orientables

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent,
d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 1000x150 mm, amb comporta de regulació de cabal, amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EEK1AC02

u

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes
orientables

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent,
d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 200x150 mm, amb comporta de regulació de cabal, amb plènum
de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EEK1AC09

u

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model
31-1-F-O de KOOL

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb comporta de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment
amb adaptador per conducte. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb

32
23
6
4

pt

2,000
2,000

32,000
23,000
12,000
8,000
75,00

EEK1AC10

u

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x100mm per a impulsió/retorn d'aire, model
31-1-F-O de KOO

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x100mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames
horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb
comporta de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment amb adaptador per conducte. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb

6
9

6,000
9,000
15,00
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EEK8AC01

u
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Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15 mm d'amplària,
model LK-70 de K

Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15
mm d'amplària, model LK-70 de Koolair o equivalent, de 1000 mm
de llargària, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat,
amb aïllament i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre,
amb comporta de regulació, acabat a definir, muntat al sostre. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb
pt

5
12

2,000

5,000
24,000
29,00

EEK2AC01

u

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals,

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 800x200 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
26,00
EEK2AC02

u

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals,

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1000x200 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
2,00
EEK2AC03

u

Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes
verticals, d'a

Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini lacat blanc, de 1000x300 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
4,00

01.01.05.04

TERRA RADIANT
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EE91AC03

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt col·lector terra radiant 4 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 4 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc,
de dimensions Ample 500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules
d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

1,00
EE91AC04

u

Conjunt col·lector terra radiant 7 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 7 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc,
de dimensions Ample 500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules
d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
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EE91AC05

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt col·lector terra radiant 9 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 9 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc,
de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules
d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
EE91AC06

u

Conjunt col·lector terra radiant 10 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 10 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari
per a instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb
tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de
treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215
mm.; connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari
REHAU UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color
blanc, de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final
de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
3,00
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EE91AC07

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Conjunt col·lector terra radiant 11 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 11 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari
per a instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb
tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de
treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215
mm.; connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari
REHAU UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color
blanc, de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final
de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
3,00
EE91AC08

u

Conjunt col·lector terra radiant 12 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 12 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari
per a instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb
tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de
treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215
mm.; connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari
REHAU UP-I 8,5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color
blanc, de dimensions Ample 850 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final
de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
5,00
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E7C2AC01

m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant,
model panell aïllan

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a
terra radiant, model panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP
EVO 42´´ o equivalent. Material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia constructiva A segons
UNE EN 1264. Espessor base de 20 mm i alçada total 42 mm amb
0,75 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3.
Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte
per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
854,00
E7C2AC02

m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant,
model panell aïllan

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a
terra radiant, model panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP
EVO 60´´ o equivalent. Material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia constructiva A segons
UNE EN 1264. Espessor base de 40 mm i alçada total 60 mm amb
1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3.
Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte
per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
532,00
EF91AC01

m

Conjunt tub i accessoris traçat hidràulic per a terra radiant.

Conjunt tub i accessoris traçat hidràulic per a terra radiant. Subministrament i instal·lació de tub de polietilè multicapa tipus Rautherm
Speed 16x1,5 mm de REHAU o equivalent per a calefacció, SDR 11,
Classe d'aplicació 4/8
bar., material PE-Xa amb capa EVAL-barrera antioxígen segons UNE
EN 1264. Homologació DIN Certco i
marcat AENOR segons UNE EN ISO 15875. Inclou ràcor eurocono
3/4 ´´per a connexió del tub PE-Xa, corba guia de 90º 16/17 i tub
protector. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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EEV2AC01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o equivalent,

Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o equivalent, adequat
per a aplicacions de calefacció per terra radiant. Carcassa plana, per
muntar sobre una caixa d'encastar o directament a la paret. Display
retroil·luminat amb llum
blanca. Inclou indicació d'estat amb símbols de disseny clar i organitzats lògicament. Es maneja amb 3 tecles; amb ajust del valor de consigna en passos de 0,5 graus i precisió de consigna mitjançant la tecnologia de regulació per modulació per amplada de pols PWM. Ampli rang d'ajust de temperatura amb visualització de la temperatura
actual i de l'hora i dia de la setmana. Reducció de la temperatura
mitjançant el programador horari intern (amb tres programes dia) o
amb programador digital extern REHAU Nea. Funció integrada de
protecció contra congelació i protecció de les vàlvules. Pot controlar
max. 5 actuadors tèrmics. Inclosos tots els accessoris, suports i resta
d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la
instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
44,00
EF91AC02

m

Conjunt muntatge i instal·lació base terra radiant.

Conjunt muntatge i instal·lació base terra radiant. Subministrament i
instal·lació de conjunt, tot de Rehau o quivalent, format per foli de
protecció PE 0,2mm, cinta adhesiva, aïllament perimetral autoadhesiu d'escuma de PE, perfil per a juntes de dilatació, additiu per a
morter, pont per a panells aïllants de nopes i tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00

01.01.05.05

CONTROL I REGULACIÓ

EEV5AR01

u

Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus 600 T. Inclou terminal d'operador i
servidor web IP. Com

Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus 600 T. Inclou terminal
d'operador i servidor web IP. Comunicació multiprotocol BACnet IP,
BACnet MS / TP, LonWorks, PanelBus, ModBus. Totalment muntat,
connectat, provat i instal.lat.
1,00
EEV5AR04

u

Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca - 12 A.

Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca - 12 A. Totalment
muntat, connectat, provat i instal.lat.
1,00
EEV5AR05

u

Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus) model SCLIOP821A de la marca Sedical
o equivalent.

Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus) model SCLIOP821A de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
3,00
EEV5AR06

u

Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus) model SCLIOP822A de la marca Sedical
o equivalent.

Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus) model SCLIOP822A de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
5,00
19 juliol 2018
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EEV5AR07

u
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Mòdul de 12 entrades digitals (PanelBus) model SCLIOP823A de la marca Sedical o
equivalent.

Mòdul de 12 entrades digitals (PanelBus) model SCLIOP823A de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
4,00
EEV5AR08

u

Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model SCLIOP824A de la marca Sedical o
equivalent.

Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model SCLIOP824A de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
5,00
EEV5AR09

u

Bloc de terminals per connexió per a sortides i entrades analògiques model SXS
821-822 de la marca S

Bloc de terminals per connexió per a sortides i entrades analògiques
model SXS 821-822 de la marca Sedical o equivalent. Totalment
muntat, connectat, provat i instal.lat.
8,00
EEV5AR10

u

Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de la marca Sedical
o equivalent. Tot

Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
4,00
EEV5AR31

u

Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de la marca Sedical
o equivalent. T

Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
5,00
EEV5AC22

u

Quadre elèctric principal autòmata de regulació.

Quadre elèctric principal per autòmata de regulació. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat,
provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
1,00
EEV2AC11

u

Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o equivalent
model ARFT/R-NTC2

Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o equivalent model ARFT/R-NTC20K/S Rang -30...70ºC /
0....98% . Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEV2AC41

u

Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent, rang 0...2000ppm.
Inclós peces especial

Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent,
rang 0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
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EEV5AR33

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/100 de la marca
Sedical o equivalent,

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model
KNTF/NTC20K/100 de la marca Sedical o equivalent, longitud 100
mm, rang - 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina de llautó Sedical
THMS100 i p.p d'accessoris, acoblament per a muntatge de sondes.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
8,00
EEV5AR14

u

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/300 de la marca
Sedical o equivalent,

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model
KNTF/NTC20K/300 de la marca Sedical o equivalent, longitud 300
mm, rang - 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina Sedical
THMS300 i p.p d'accessoris, acoblament per a muntatge de sondes.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
2,00
EEV2AC13

u

Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod. SL404F1243 Rang 0,4...3,5
bar. Inclós pece

Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod.
SL404F1243 Rang 0,4...3,5 bar. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
EEV5AC14

u

Detector de falta de fluxe d'aigua, model SW1 de Sedical o equivalent, per canonades
d'1´´ a 8´´. In

Detector de falta de fluxe d'aigua, model SW1 de Sedical o equivalent, per canonades d'1´´ a 8´´. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEV5AC43

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca Sedical o
equivalent . Cos de llaut

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca
Sedical o equivalent. PN16 1´´. Cos de llautó i elements interns d'acer inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors de connexió, p.p
d'accessoris. Kvs 10 i servomotor a 24V senyal 0/10V model
ML7420A6025 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en
funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
2,00
EEV5AC44

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca Sedical o
equivalent . Cos de llaut

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1081 de la marca
Sedical o equivalent. Cos de llautó i elements interns d'acer inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors de connexió, p.p d'accessoris. Kvs 25 i servomotor a 24V senyal 0/10V model ML7420A6025 de
Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
19 juliol 2018
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EEV5AC45

u
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2,00

Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model VSMF-325-6.3P de la marca Sedical o
equivalent. PN16 Cos de

Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model VSMF-325-6.3P de la marca Sedical o equivalent. PN16 Cos de llautó i elements interns d'acer
inoxidable, connexions roscades 1´´. Joc de ràcors de connexió, p.p
d'accessoris. Kvs 4 i servomotor modulanta 24V senyal 0/10V model
M7410E1002 180Nm de Sedical o equivalent. Inclós peces especials,
accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de
la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i
en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEV2AC27

u

Sonda de temperatura de conducte d'aire reacció ràpida mod. KNTFS/NTC20K/300 de
longitud 300 mm Rang

Sonda de temperatura de conducte d'aire reacció ràpida mod.
KNTFS/NTC20K/300 de longitud 300 mm Rang -50...110ºC de la
marca Sedical o equivalent, amb accessori de muntatge MF Z60.3.
Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF,
especificacions fabricant i normativa vigent.
4,00
EEV5AR40

u

Pressostat diferencial per filtres bruts model DPS-400 de Sedical o equivalent, rang
40...400 Pa. In

Pressostat diferencial per filtres bruts model DDW/H-20 de Sedical o
equivalent, rang 30...400 Pa. Inclou p.p d'accessoris. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
12,00
EEV5AR36

u

Sonda de pressió diferencial multirang, model DDMU/1 de Sedical o equivalent, rang
0...10 v 24Vac. I

Sonda de pressió diferencial multirang, model DDMU/1 de Sedical o
equivalent, rang 0...10 v 24Vac. Inclou p.p d'accessoris, acoblament
per a muntatge de sondes. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
4,00
EEV2AC40

u

Sonda de CO2 per a muntatge en conducte, model KAC02-U de Sedical o equivalent,
rang 0...2000ppm. In

Sonda de CO2 per a muntatge en conducte, model KAC02-U de Sedical o equivalent, rang 0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
4,00
EEV5AR41

u

Servomotor per acciónament de comporta model N10010 de la marca Sedical o
equivalent. Temps 90 s. Pa

Servomotor per accionament de comporta, model N10010 de la
marca Sedical o equivalent. Temps 90 s. Parell 10 Nm. Superficie 2
m2. Control modulant 0-10v, alimentació 24VAC . Inclou p.p d'accessoris. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
12,00
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ENCAC01

u
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Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-20 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-20 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FT02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 1. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
ENCAC02

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-25 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-25 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 2. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
3,00
ENCAC03

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-32 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-32 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 2. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
ENCAC04

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-40 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-40 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FH02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 3. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
ENCAC05

u

Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15 de Sedical o equivalent, amb actuador
tot/res a 230v tip

Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15 de Sedical o equivalent, amb actuador tot/res a 230v tipus EV03 i ajust extern de cabal
amb cartutx Y. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EEV5AC29

u

Controlador de temperatura ambient, model SCLMERS4 de Sedical o equivalent,
aplicació configurable,

Controlador de temperatura ambient, model SCLMERS4 de Sedical
o equivalent, aplicació configurable, Bacnet MSTP, alimentació
230vca. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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EEV5AC28

u
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26,00

Mòdul de paret amb sonda de temperatura i pantalla digital, model SCLMERS4 de
Sedical o equivalent,

Mòdul de paret amb sonda de temperatura i pantalla digital, model
SCLCMTR42 de Sedical o equivalent, amb modificador de consigna i
de velocitats ventilador. Inclós peces especials, accessoris, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EEVWAC01

u

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o equivalent.
Programació i pos

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o equivalent. Programació i posada en marxa de controladors i
pantalles gràfiques, elaboració d'horaris, configuració d'usuaris... Tot
totalment provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EEVGAC01

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb
capçal de medició Super

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de medició Supercal 531 de Sedical o equivalent, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a
una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per
a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb
sortida 12V DC, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i
amb totes les connexions fetes. Inclou transformador, accessoris i
resta d'elements per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, instal.lat i connectat.
2,00
EEVGAC02

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb
capçal de medició Supe

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de medició Supercal 531 de Sedical o equivalent, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 2´´ de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb sortida 12V DC, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb
totes les connexions fetes. Inclou transformador, accessoris i resta
d'elements per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, instal.lat i connectat.
1,00
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u
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Comptador d'energia elèctrica amb emissor d'impulsos, model SCE ALL 2Q PUL 6 de
Sedical o equivalent

Comptador d'energia elèctrica amb emissor d'impulsos, model SCE
ALL 2Q PUL 6 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en
funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
1,00
EEV5AC33

u

Quadre per fancoils

Quadre per fancoils. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
26,00
EEV5AC32

u

Quadre per climatitzador

Quadre per mòdul climatitzador. Inclós peces especials, accessoris,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
4,00
EEV5AC34

u

Quadre per a terra radiant

Quadre per a terra radiant. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
16,00
EEV4AC20

m

Cable LON BUS, 2x1,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar

Cable LON BUS,2x1,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar, ref. AK3781, no propagador de flama, no propagador d'incendi,
nula emisió de gasos corrosius, zero halògens.
1.140,00
EEV4AC21

m

Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar

Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar, no propagador de flama, no propagador d'incendi, nula emisió
de gasos corrosius, zero halògens.
432,00
EEV5AR28

u

Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal, segons
distribució fina

Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal, segons distribució final, per a distribució de cablejat, inclou p.p
de peces especials de gir i canvis de direcció, caixes de derivació,
posta a terra. Totalment muntat, instal.lat i connectat.
1,00

01.01.05.06

VENTILACIÓ I FUMS

EEP3AC03

u

Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb
adaptador per conduct

Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
pb

6
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EEP3AC01

u
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6,00

Boca d'extracció model GPD.100 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb
adaptador per conduct

Boca d'extracció model GPD.100 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
pb
pt

7
12

2,000

7,000
24,000
31,00

EEP3AC02

u

Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb
adaptador per conduct

Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
pb
pt

1
2

2,000

1,000
4,000
5,00

EEM3AC03

u

Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal
màx.600m3/h, amb estruct

Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal màx.600m3/h, amb estructura de suport amb elements elastics interposats amb l'estructura de l'edifici, connexionat
elèctric i de conductes, inclou posada en marxa, amb p.p. de peces
especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
1,00
EEM3AC04

u

Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal
segons plànols, amb estru

Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent
per a cabal segons plànols, amb estructura de suport amb elements
elastics interposats amb l'estructura de l'edifici, connexionat elèctric
i de conductes, inclou posada en marxa, amb p.p. de peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
2,00
E7C4AC02

m2 Revestiment amb aïllament acústic encolat fals sostre zona ventiladors amb PKB2 de
marca Acustica In

Revestiment amb aïllament acústic encolat fals sostre zona ventiladors amb PKB2 de marca Acustica Integral o equivalent, compost
per làmina de tipus bituminós i material de fibres tèxtils, de densitat
absorvent 88 kg/m3 de densitat, de 18mm de gruix. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
12,50
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Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-100-05
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
pb

1,8
5
1,2
2,4

pt

12,000
1,100
1,100
2,000

1,100
1,100

23,760
5,500
1,320
5,280
35,86

EE42Q412D9BN m

Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.5mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TU

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB
pb
pt

7
4,5

1,100
1,100

7,700
4,950
12,65

EE42Q112D9BQ m

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-150-05
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
pb

1,2
6
4,5

pt

1,100
1,100
1,100

1,320
6,600
4,950
12,87

EE42Q852D9CQ m

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-200-08
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm i muntat superficialment.Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb

6
1,8

1,100
1,100

6,600
1,980
8,58

EE52AC01

m2 Formació conducte rect. xapa acer galv. g=0,8 mm sns aïll.

Formació de conducte rectangular de xapa d'acer galvanitzat, de 0,8
mm de gruix, muntat i fixat a paraments amb elements de suspensió, inclosa pp d'accessoris, peces especials de connexió a
equips/reixes, junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb i coberta

7
7

1,100
1,100

7,700
7,700
15,40

EE42Q154

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
cuina pb

14

1,100

15,400
15,40

EE42Q754

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

135

AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

cuina pt

5,4
8
5

2,000
1,100
1,100

1,100

11,880
8,800
5,500
26,18

EE42QF54

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
extraccio cuina central

20

1,100

22,000
22,00

EE42QB54

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
aportacio cuina central

4

1,100

4,400
4,40

EE42Q854

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
bugaderia

5
3

1,100
1,100

5,500
3,300
8,80

EEP31155

u

Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
3,00
EE4ZDJF4

u

Barret xemeneia antirregolfant,planxa ac.galv.d=450mm,col.fix.mec.

Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 450 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
1,00
EE4Z0J44

u

Barret xemeneia planxa ac.galv.d=150mm,col.fix.mec.

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques
1,00
EE4Z0J54

u

Barret xemeneia planxa ac.galv.d=175mm,col.fix.mec.

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 175
mm, col·locat amb fixacions mecàniques
2,00
EEKN1DB0

u

Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment
2,00
EEKN1RM0

u

Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x650mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment
1,00
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01.01.05.07

VARIS

EW033GL05

PA Legalització del projecte de climatització, certificat final d'obra, taxes i còpia del
projecte a la

Legalització del projecte de climatització, certificat final d'obra, taxes
i còpia del projecte a la propietat.
1,00

08.6

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EM31261K

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
5,00
EM31261J

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
2,00
EM31351K

u

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
4,00
EM31351J

u

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
2,00
EM312B1R

u

Extintor manual pols seca poliv.,25kg,pressió incorpo.,+ rodes

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb rodes
1,00
EM21AC01

u

Conjunt armari incendis: BIE-25, ext. pols 6Kg, pulsador

Conjunt d'armari d'incendis de 1050x680x200 mm, tot en xapa d'acer Inox per configuració en horitzontal tipus WALLMTH25/1S de
Macoin o equivalent, per muntar empotrat segons criteris DF, compost per un mòdul per a BIE-25, armari per a extintor de pols de 6
kg i mòdul tècnic per a pulsador i sirena, amb porta cega d'inox. Inclós BIE-25, pulsador, sirena i extintor de pols de 6 kg tot tipus Maicon o equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
6,00
EF21H812

m

Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i
DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
pb
p1
p2

19
39,4
39,4

19,000
39,400
39,400
97,80

EF21H912

m

Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i
DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
p1
p2

2
5,5
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CODI

RESUM

EF21HA12

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
7,50

Tub acer galv.s/sold.(S),2´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
pb
p1

1
3,5

1,000
3,500
4,50

EF21HB12

m

Tub acer galv.s/sold.(S),3´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i
DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
82,50
E89FPBPB

m

Pintat tub acer galv.,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2´´

Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim
pb
p1
p2
p1
p2

19
39,4
39,4
2
5,5

19,000
39,400
39,400
2,000
5,500
105,30

E89F5BJC

m

Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D 2-4´´

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
pb
p1
pb

1
3,5
75,5

1,000
3,500
75,500
80,00

EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
6,00
EN31B427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
2,00
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat
10,00
EFB4AC05

m

Escomesa incendis. Subministrament i muntatge de tuberia per aigua freda amb tub
de polietilé d'alta

Escomesa incendis. Subministrament i muntatge de tuberia per aigua freda amb tub de polietilé d'alta densitat de 16atm de pressió,
per un diàmetre interior de 75 mm., amb fitting d'alumini per anar
soterrat, amb part proporcional de fitting, brides, dilatadors, peces
especials, tub tapat amb sorra seca garbellada, muntatge segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació general, vàlvula de pas, filtre, vàlvula de retenció, aixeta de proves i manòmetre, reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb proves de càrrega segons documentació projecte, especificacions companyia subministradora i normatives.
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RESUM

EJM1240F

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
10,00

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades
de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal
1,00
EJN1BF00

u

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives de la la
companyia, completa amb

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives
de la la companyia, completa amb clau de pas i vàlvula de retenció
de 3'', amb p.p. de canonades, conexió, fixació, tapa i ajudes de paleta.
1,00
EM132312

u

Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP-66,UNE-EN
54-3,col.ext.

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
1,00
EM112120

u

Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
pb
p1
p2
pc

34
34
35
2

34,000
34,000
35,000
2,000
105,00

EM112520

u

Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment
pb

5

5,000
5,00

EAWS1210

u

Reten.magnèt.porta,+pols.desbloqueig,545N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents,
amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
6,00
EM12AC05

u

Sub i munt moduls relé endollables amb sortida programable per a adaptar a la
central

Subministre i muntatge de moduls relé endollables amb sortida programable per a adaptar a la central d'incendi per a sortida d'alarma
a central de control de clima, megafonia i dos reserves. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
16,00
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RESUM

EM12A026

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Central detecció incendis analògica p/2 bucles,199 elements p/bucle,amb doble
alimentació,func.autoa

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany
i clau, i muntada a la paret
1,00
EEV4AC02

m

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1,5 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
Moduls
pb
p1
p2

119
103,5
114
114

10,000

1.190,000
103,500
114,000
114,000
1.521,50

EEV4AC01

m

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
180,00
EG23E515

m

Tub rígid acer galv.,DN=16mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb
unió endollada i muntat superficialment
1.701,50
EMSB31A2

u

Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
polipropilè,gruix=1.5mm,col.fixat mecànicame

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
34,00
EH61AC01

u

Llum emerg.led,Hydra LD N2,no permanent,IP4X,classe II,100lúmens,auton< 1h

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb
p1
p2

55
33
33

55,000
33,000
33,000
121,00
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RESUM

EH61AC02

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Llum emerg.led,Hydra LD N3,no permanent,IP4X,classe II,160lúmens,auton< 1h

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N3 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb
p1
p2

2
13
13

2,000
13,000
13,000
28,00

EH61AC03

u

Llum emerg.led,Hydra LD N2 estanca,no permanent,IP4X,classe II,100lúmens,auton<
1h

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
pb
p1
p2
pc

20
14
14
1

20,000
14,000
14,000
1,000
49,00

EM42AC01

u

Subministre i instal.lació de sistema d'extinció per gas, format per bateria de 14
cilindres de 120

Sistema d'extinció per a cuines industrials model AEX/SFK9.5 de
Aguilera Electronica o equivalent, amb tub sensor de temperatura,
cilindre de 12,4 litres, vàlvula de tret amb manòmetre incorporat, 9,5
litres d'agent extintor GUARDEX, canonada AISI 304 12mm, manòmetre final de línia, ferramenta de subjecció del cilindre, actuador
manual per al sistema lineal de detecció amb sensor de pressió amb
sortida per relé per a la realització de maniobres, 2 difusors acer inoxidable de descàrrega d'un cabal direccional 3/8 ´´femella, 5 difusors
d'acer inoxidable de descàrrega d'un cabal amb cobertura alta 3/8
´´femella i 1 difusor acer inoxidable de descàrrega de dos cabals direccional 3/8 ´´femella. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EW033GL04

PA Legalització de la instal·lació d'incendis, certificat final d'obra, taxes i còpia del
projecte a la

Legalització de la instal·lació d'incendis, certificat final d'obra, taxes i
còpia del projecte a la propietat.
1,00
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RESUM

08.7

PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP

EM91AC01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb una terminal del sistema
INGESCO-PDC o equi

Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb una terminal del sistema INGESCO-PDC o equivalent (parallamps normalitzat
segons norma UNE 21.186) i materials necessaris per a la instal·lació
d'un parallamps:
- 1 terminal aeri de captació INGESCO PDC mod. 3.1 parallamps normalitzat no electrónic o equivalent
- 1 peça d'adaptació capçal a suport (1'1/2'')
- 1 joc de fixació pel suport, anclatge de placa 15 cm
- 1 suport de tub de ferro galvanitzat de 5,8 metres de longitud (en
dues peces+peça d'unió+3 cargols mètrica 12)
- 1 protector tipus via d'espurnes
- 30 ut. de cable de coure nu de 50 mm2 de secció
- 30 ut. de tub de protecció de PVC
- 1 tub de protecció de Fe galvanitzat + 3 abraçadores+tacs i tirafons
- 1 arqueta de registre
- 1 pont de comprovació format per pletina de coure sobre ailladors
i dos terminals de connexió
- 1 electrode de presa a terra segons necessitats del muntatge
- 6 ut. de compost mineral QUIBACSOL G.
- 1 maneguet tipus t per connexions.
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EM91AC02

u

Subministrament i instal·lació de un sistema de protecció intern contra sobretensions

Subministrament i instal·lació de un sistema de protecció intern contra sobretensions formada per:
* protecció a nivell de línia principal (categoria III) i línia de distribució secundaria o de nivell inferior (categoria II):
- 1 descarregador de corrent del llamp Cat. III bipolar de 50 kA d'intensitat de descàrrega (8/20)
* protecció fina per a línies de baixa energia i càrregues de baix consum (categoria I):
- 1 protector contra sobretensions Cat. I per a connexió en sèries de
línies monofàsiques (fins a 20 A) 7kA d'intensitat màxima de descàrrega
- 1 protector model ABSORBER MCD/15
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EM91AC03

u

Subministrament i col·locació d'un comptador de llamps CDR-1 i un mesurador de
corrent PCS de INGESC

Subministrament i col·locació d'un comptador de llamps CDR-1 i un
mesurador de corrent PCS de INGESCO o equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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RESUM

EM91AC05

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1,00

Subministrament i instal·lació de sistema de protecció preventiva contra el llamp
IPSO, de INGESCO o

Subministrament i instal·lació de sistema de protecció preventiva
contra el llamp IPSO, de INGESCO o equivalent, format per:
- 1 sensor extern (antena)
- 1 cable de connexió antena-mòdul (15 m)
- 1 mòdul de control IPSO
- 1 adaptador 240 V AC/6 VDC
- 1 manual usuari
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
EM91AC04

PA Certificat d'Inspecció de la instal·lació de parallamps a través de la Entitat
d'Inspecció núm. 41/E

Certificat d'Inspecció de la instal·lació de parallamps a través de la
Entitat d'Inspecció núm. 41/EI069, acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
1,00

08.8

AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ, SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ, SEGURETAT

FG111111

u

Instal·lació de telecomunicacions segons plànols i memòria

Partida unitaria d'Instal·lació de telecomunicacions segons plànols i
memoria, l’instal·lació consta de:
ESCOMESA TELEFONIA
-1ut Armari metàl·lic des de 700x900x180
-150m Tub corbable corrugat de PVC
-75m Cable de comunicacions de 100 parells
-1ut Embrancament de la xarxa
ARMARIS DE CONNEXIONS
-1ut Armari metàl·lic amb bastidor tipus "rack 19", de 200x600x800
-12ut Plafó per armari tipus rack 19" amb 24 connectors RJ49
-288u Connector doble RJ49, categoria 6, apantallat
-130u Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6
-1u Conmmutador (switch) de 24 ports 10/100
XARXA DE DISTRIBUCIÓ
-39m Safata plàstica de PVC rígid llis
-500m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
-40m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
-70u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm
-1900m Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 6 apantallat
-72u Caixa de mecanismos
-89u Placa i marc d'un element
-89u Presa de senyal de veu i dades
INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICACIÓ
-700m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic de 100x160
-200m Cable bus d'interconnexió
-700m Subministre i col·locació de Bus unitron instal·lat, cable de 2
fils trenat i apantallat tipus BELDEN9182 o similar instal·lat
sota tub d'hacer en sales de màquines, i sota tub de PVC corrugat
en falsos sostres
-1u Sistema d'intercomunicació per infermeria del tious Clino Phon
95 WL de Ackermann
-30u bloc de trucada acermann 73075/88881
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-30u Polsador de pera del tipus Ackermann model 74141B
-28u Terminal de cambra Ackermann 74910C3-74
-30u Indicador de sobre porta del tipus Ackerman model 72569D
-26u Modul per bany Ackerman 72571N+72571Z2 amb base de
connexió
-4u Bloc de trucada per bany Ackermann
70046A3-88880A3-88914A3
-4u Bloc annul·lacio presencia per bany Akermann
-1u Estació en planta KSA Ackermann 74421B2+73070A+88911J3+
INSTAL·LACIÓ DE TV
-1u Dipols per FM i TV
-1u Amplificador de T.V
-1u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetrei 1,5 mm
-14 Derivador inductiu per a connectar des d'1 Fins a 4 cables
-50 Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada
-50 Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
-50 Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del tipus 2, col·locats a mecanismos
-450u Tub flexible corrugat de PVC de 25 mm de diàmetre nominal
-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm
-452 Conductor coaxial d'atenuació noemal, col·locat en tub
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
-1u Central de megafonia Optimus de 240 w formada pels següents
elements: -Amplificador Optimus de 240W model UP245 - Armari Rack de 25u 19" de 610 mm de fondaria -Unitat de
ventilació del rack - modul de maniobra de 20A (2uts) Alimentador 230/24V -Xassis principal per incorporar els equips en
Rack model c610PAL -Carta REC/PLAY amb 4 misatges
d'Optimus model C610RP4
-1u Microfon de pupitre del tipus Optimus
-24u Altaveu 6" amb transformador, caixa per a superfície i reixeta,
potència 3W
-200m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal
-24m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal
-24m Caixa de derivació rectangular
-450m Cable trenat especial per a sonoritzacions
Telecomunicacions

1

1,00
1,00

FG111112

u

Instal·lació de seguretat segons plànols i memòria

Partida unitaria d'Instal·lació de Protecció i seguretat segons plànols
i memoria, l’instal·lació consta de:
CCTV:
-1ut Videogravador multiplexor digital color amb 16 entrades de vídeo i video sensor de gama alta, amb la data i
hora, de gravació contínua, amb alarmes i programable per cada càmara. Completament instal·lat, programat i
connectat a la xarxa de gestió de l'edifici.
-1ut Monitor d'alta resolució de 21" en color per 625 linies model
Phillips LT2821/90, alimentació a 230 V a.c
instal·lat i connectat a la xarxa de gestió de l'edifici. Tub corbable
corrugat de PVC
-7ut Càmera per CCTV de seguretat, en color digital tipus domo model Bosch LTC 1461 amb font d'alimentació.
Completament instal·lada i connectada a la xarxa de control
-1ut Matriu de commutació de video microprocessada, programa19 juliol 2018
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ble, programable, amb capacitat per a 16 entrades
com a mínim, amb 4 sortides com a mínim, 16 entrades d’alarma, teclat d’operació del sistema, control de càmeres,
òptiques, suports i moniors, instal·lada
-1ut Teclat amb joystick per el contralmd'equips DIVAR y PTZ. Controla multiples Divar amb un teclat. Detecció automática
d’unitats i alarmes. Numeraci´o lógica de cameres. Control de reproducció pel JoystickCompletament Instal·ladaa la
recepció.BOSCH KBD-Digital
-240m Cable per a transmissió de vídeo, d’atenuacióbaixa i col·locat
en un tub
-240m Cable de coure RZ1-K 0,6/1 KV segons UNE 2123-4 o similar
de 4x2,5 mm2 instal·lat sota tub o sobre safata,
inclòs p.p. d’elements de connexionat i accessoris varis de muntatge.
-340m Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000V.
-50m Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mmmm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a la compressió de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000V
-4ut Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció estanca, encastada
-7ut Caixa de derivació cuadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntat superficialment
SISTEMA DE SEGURETAT
-1ut Central de seguretat antirobatori bidireccional d'alta seguretat
FoxNet multirisc i multiaplicació, amb integració
del protocol TCP/IP en versió activa i associada al sistema Pyramid,
inclòs Teclat per central amb Display LCD, completament
instal·lada
-9ut Radar volumètric amb un abast longitudinal <020 m, muntat
superficialment a la paret
-1ut Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a
l’interior
-5ut Contacte magnètic, muntat superficialment
-250m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22mm2 + 2x0,75 mm2,
col·locat en tub
-45m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000V
-10ut Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada
superficialment
Seguretat

1

1,00
1,00
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08.9

TRANSPORT

EL711KAA

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Muntacamilles s/reduct.,1m/s,trans.mig,15pers./3parad.,qual.mitj.,embarc.simp.,L 2
inox./L 2 inox.,CDS

Muntacamilles elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor (Gearless) i corba d'acceleració i desacceleració
progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 15 persones
(càrrega màxima de 1125 kg), de 3 parades (recorregut 9,6 m), habitacle de qualitat mitjana de 2100x1200x2139 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 900x2100 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
900x2100 mm, maniobra col·lectiva de pujada i baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016
Schindler 3300 o equivalent.

Muntacamilles

1

1,00
1,00

08.10

REG

F2221231

m

Excav.rasa instal.15x30cm,rebl.+compact.m.man.

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de
la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals
Reg

1

120,00

120,00
120,00

FFB3C325

m

Tub PE 80,DN=90mm,,sèrieSDR 17.6,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
Reg

1

61,00

61,00
61,00

FFB28355

m

Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Reg

1

64,00

64,00
64,00

EFB26355

m

Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Reg

1

20,00

20,00
20,00

EFB25355

m

Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Reg aspersió

1

70,00

70,00
70,00
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EFB24355

m
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Tub PE 40,DN=20mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
Reg degoteig
Reg coberta
Reg arbres

1
1
1

60,00
50,00
170,00

60,00
50,00
170,00
280,00

FJS51732

m

Tub polietilè densitat baixa 16mm, tipus Techline, amb gotejadors termosoldats
interiorment

Tub de polietile de densitat baixa de 16mm de diametre exterior, tipus Techline, o similar, amb gotejadors termosoldats interiorment,
per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de
30cm, s'inclouen peces de connexió i accesoris.
Reg coberta
Reg Sud
Reg Accés
Reg Bombers
Reg Aparcament

1
1
1
1
1

250,00
30,00
11,00
32,00
35,00

250,00
30,00
11,00
32,00
35,00
358,00

FJS51735

u

Sistema reg per goteig amb formació anella arbrat, tipus Techline 17

Sistema de reg per goteig amb formació d'anella per arbrat, tipus
Tech-line 17, o similar, incloent 2ml de tub de polietilè, accesoris i
peces especials, i connexió a la xarxa de reg
Reg arbres

1

26,00

26,00
26,00

ED358565

u

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
Reg

3

3,000
3,00

FJS51740

u

By pass format per electrovàlvula 1,5" amb regulador de cabals i 3 vàlvules internes

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg,
amb connexions roscades de 1,5"DN, amb alimentació del relè a 24v
a.c., per a presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34m3/h,
amb regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3
valvules d'esfera.
Reg

1

1,00
1,00

FJS51741

u

By pass format per electrovàlvula 1" amb regulador de cabals i 3 vàlvules internes

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg,
amb connexions roscades de 1"DN, amb alimentació del relè a 24v
a.c., per a presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34m3/h,
amb regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3
valvules d'esfera. Per a sectors de goteig inclou filtre i regulador de
pressió
Reg

4
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FJS51742

u
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4,00

Comptador d'aigua per a la instal·lacio de reg

Comptador d'aigua per a la instal·lacio de reg
Reg

1

1,00
1,00

FJS51743

u

Programador electronic 4 zones reg, T-BOS de RAINBRID

Programador electronic per a 4 zones de reg, connectat al quadre
d'enllumenat, T-BOS de la casa RAINBIRD amb telegestió, instal·lat i
programat
Reg

1

1,00
1,00

FJS51744

u

Detector de pluja instal·lat sense fils

Detector de pluja instal·lat sense fils
Reg

1

1,00
1,00

FJS51745

u

Valvula de rentat de la xarxa de reg

Valvula de rentat de la xarxa de reg
Reg

4

4,00
4,00

FJS51746

u

Difusors emergents 10cm alçada, radi de 2 a 4m, vàlvula antidrenatge 1/2"

Difusors emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçaria, amb un
radi de 2 a 4m, amb valvula antidrenatge, 1/2" de diametre de connexió a la canonada, per a una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
connectat a la xarxa amb unio articulada
Reg

8

8,00
8,00
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09

URBANITZACIÓ

09.1

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

09.1A

DEMOLICIONS

F2194JB1

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Vorera existent

1

110,00

110,00
110,00

F2191305

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Gual

1

5,50

5,50
5,50

09.1B

MOVIMENTS DE TERRES

E222122A

m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclòs repàs de sols i parets.
Dipòsit pluvial

1

10,00

3,50

3,50

122,50
122,50

F2225123

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat
Mur Est
Mur Nord
Mur Aparcament
Mur Sud

1
1
1
1
1
1

38,00
4,50
4,80
26,00
48,50
21,75

1,00
1,00
0,60
0,60
0,90
0,90

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

34,20
4,05
2,59
14,04
39,29
17,62
111,79

F226240F

m3 Terrap/pic.p/fonam.terrap.mat.toler.excav.g=25-50cm,95%PM

Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM
Mur Est
Mur Nord
Mur Aparcament
Mur Sud

1
1
1
1
1
1

38,00
4,50
4,80
26,00
48,50
21,75

1,00
1,00
0,60
0,60
0,90
0,90

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

7,60
0,90
0,58
3,12
8,73
3,92
24,85

E2255T70

m3 Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt,<=25cm

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim
Dipòsit pluvial

1
-1

10,00
40,00

3,50

3,50

122,50
-40,00
82,50
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09.1C

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R45069

m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Mur Est
Mur Nord
Mur Aparcament
Mur Sud
Dipòsit pluvial
Esponjament 30%

1
1
1
1
1
1
1
-1
0,3

38,00
4,50
4,80
26,00
48,50
21,75
10,00
40,00
169,45

1,00
1,00
0,60
0,60
0,90
0,90
3,50

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
3,50

26,60
3,15
2,02
10,92
30,56
13,70
122,50
-40,00
50,84
220,29

E2RA7LP0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Mur Est
Mur Nord
Mur Aparcament
Mur Sud
Dipòsit pluvial
Esponjament 30%

1
1
1
1
1
1
1
-1
0,3

38,00
4,50
4,80
26,00
48,50
21,75
10,00
40,00
169,45

1,00
1,00
0,60
0,60
0,90
0,90
3,50

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
3,50

26,60
3,15
2,02
10,92
30,56
13,70
122,50
-40,00
50,84
220,29

E2R540J0

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Vorera existent
Gual
Esponjament 30%

1
1
0,3

110,00
5,50
12,65

0,60

0,10
0,50

11,00
1,65
3,80
16,45

E2RA71H0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Vorera existent
Gual
Esponjament 30%

1
1
0,3

110,00
5,50
12,65

0,60

0,10
0,50

11,00
1,65
3,80
16,45

09.2

FONAMENTS I CONTENCIONS

F3Z112P1

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Mur Est
Mur Nord
Mur Aparcament
Mur Sud

1
1
1
1
1
1

38,00
4,50
4,80
26,00
48,50
21,75

1,00
1,00
0,60
0,60
0,90
0,90

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

3,80
0,45
0,29
1,56
4,37
1,96
12,43
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

13512J51

m3 Fonament F.A.HA-25/F/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corrugada,encofrat
1m2/m3

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Mur Est
Mur Nord
Mur Aparcament
Mur Sud

1
1
1
1
1
1

38,00
4,50
4,80
26,00
48,50
21,75

1,00
1,00
0,60
0,60
0,90
0,90

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

22,80
2,70
1,73
9,36
26,19
11,75
74,53

13522GA5

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S
acer b/corrugada 60kg/m3,encofrat ind.p/murs,vist

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i
fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist
Mur Est
Mur Nord
Mur Aparcament
Mur Sud

1
1
1
1
1
1

38,00
4,50
4,80
26,00
48,50
21,75

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,65
1,20
0,75
0,75
0,85
0,95

18,81
1,62
1,08
5,85
12,37
6,20
45,93

E93617B0

m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
Dipòsit pluvial

1

10,00

3,50

35,00
35,00

09.3

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A15405

m

Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.ancor.obra

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i
2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars
Límit Est
Límit Nord

1
1

44,50
40,50

44,50
40,50
85,00

09.4

PAVIMENTS

09.5a

PAVIMENT SAULÓ

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Patid Sud
Pati Nord

1
1

91,90
356,35

0,15
0,15

13,79
53,45
67,24

F9A1201L

m3 Paviment sauló,estesa+picon.100%PM

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM
Patid Sud
Pati Nord

1
1

91,90
356,35

0,10
0,10

9,19
35,64
44,83
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

09.5b

PAVIMENT PANOT

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

0,15
0,15
0,15

16,50
31,50
-2,40
45,60

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

0,10
0,10
0,10

11,00
21,00
-1,60
30,40

F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

110,00
210,00
-16,00
304,00

F9E13204

m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

110,00
210,00
-16,00
304,00

09.5c

PAVIMENT VULCANO

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Camí vianants
Rampa

1
1

110,00
13,50

0,15
0,15

16,50
2,03
18,53

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Camí vianants
Rampa

1
1

110,00
13,50

0,10
0,10

11,00
1,35
12,35

F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Camí vianants
Rampa

1
1

110,00
13,50

110,00
13,50
123,50

F9F5RM00

m2 Paviment peces formigó quadrades 40x20cm, g=7cm, ref. VULCANO de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 20 cm i 7
cm de gruix, ref. VULCANO de BREINCO, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
Camí vianants

1
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CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
123,50

09.5d

PAVIMENT TERANA

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Camí rodat
LAteral
Rampa
Posterior
Aparcament

1
1
1
1

105,00
42,00
266,00
172,00

0,20
0,20
0,20
0,20

21,00
8,40
53,20
34,40
117,00

F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Camí rodat
LAteral
Rampa
Posterior
Aparcament

1
1
1
1

105,00
42,00
266,00
172,00

105,00
42,00
266,00
172,00
585,00

F9F5RM01

m2 Paviment peces formigó combinació 3 mesures, g=7cm, ref. TERANA-ART de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces prefabricades de formigó tipus Terana-art de
Breinco o similar, col·locades en combinació de les 3 mesures existents, de 7 cm d'alçària, color a definir per la DF, amb junta de 3.5
mm en rasen-mohr de BREINCO o similar, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
Camí rodat
LAteral
Rampa
Posterior
Aparcament

1
1
1
1

105,00
42,00
266,00
172,00

105,00
42,00
266,00
172,00
585,00

09.5e

ZONA ENJARDINADA

F9231J10

m3 Subbase,grava pedrera pedra granit.,grandària 50-70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Jardí Sud
Jardí Accés
Jardí Aparcament
Pati interior
Escocells

1
1
1
1
3
1

33,00
10,60
26,00
6,40
1,40
4,00

0,80
4,00

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

6,60
2,12
5,20
1,28
0,67
3,20
19,07

F7B451H0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,275-300g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
Jardí Sud
Jardí Accés
Jardí Aparcament
Pati interior
Escocells

1
1
1
1
3
1

33,00
10,60
26,00
6,40
1,40
4,00

0,20
0,80
4,00

33,00
10,60
26,00
1,28
3,36
16,00
90,24

FR3P2111

m3 Terra vegetal jardineria cat.alta,granel,escamp.retro.mitj.

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
Jardí Sud
Jardí Accés
Jardí Aparcament

1
1
1

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

33,00
10,60
26,00

0,30
0,30
0,30

9,90
3,18
7,80
153

AMIDAMENTS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM
Pati interior
Escocells
Jardí lateral

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
3
1
1

6,40
1,40
4,00
279,00

0,80
4,00

0,30
0,30
0,30
0,30

1,92
1,01
4,80
83,70
112,31

09.5f

VARIS

F96512D5

m

Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est.
h=10-20cm,rejunt.morter

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
Jardí Sud
Jardí Accés
Límit zona verda
Límit sauló

1
1
1
1
1

29,80
12,20
57,30
16,30
5,00

29,80
12,20
57,30
16,30
5,00
120,60

F991UB44

u

Escocell rectangular acer corten 140x80x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 140x80x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
Vial

3

3,00
3,00

F991UB45

u

Escocell quadrat acer corten 400x400x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
Plaça

1

1,00
1,00

F991UB46

u

Escocell quadrat acer corten 250x250x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
Pati interior

1

1,00
1,00

F985A701

m

Gual peces form.,V40 40x40x28cm,sob/form.rec.no estr.,h=20-25cm,rejunt.morter

Gual de peces de formigó, doble capa, V40 de 40x40x28cm. col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter. Inclòs p.p.peces especials extrems
Gual

1

5,50

5,50
5,50

F96512DD

m

Vorada recta formigó gris granític, segregació passos tràfic rodat, model CILINDRICO
de ESCOFET

Vorada recta de formigó de color gris granític per a la segregació de
passos per tràfic rodat, amb base trapezoidal encastada a paviment i
cilindre de d=18cm, model CILINDRICO de ESCOFET, o equivalent.
Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçària i rejuntada amb morter M-5

Aparcament

1

46,00

46,00
46,00
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CODI

RESUM

FD56FC72

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/llit form.

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10
Límit Est

1

27,75

27,75
27,75

09.5

JARDINERIA

09.5a

PAVIMENT SAULÓ

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Patid Sud
Pati Nord

1
1

91,90
356,35

0,15
0,15

13,79
53,45
67,24

F9A1201L

m3 Paviment sauló,estesa+picon.100%PM

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM
Patid Sud
Pati Nord

1
1

91,90
356,35

0,10
0,10

9,19
35,64
44,83

09.5b

PAVIMENT PANOT

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

0,15
0,15
0,15

16,50
31,50
-2,40
45,60

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

0,10
0,10
0,10

11,00
21,00
-1,60
30,40

F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

110,00
210,00
-16,00
304,00

F9E13204

m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Vorera
Plaça

1
1
-1

110,00
210,00
16,00

110,00
210,00
-16,00
304,00
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RESUM
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09.5c

PAVIMENT VULCANO

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Camí vianants
Rampa

1
1

110,00
13,50

0,15
0,15

16,50
2,03
18,53

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Camí vianants
Rampa

1
1

110,00
13,50

0,10
0,10

11,00
1,35
12,35

F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Camí vianants
Rampa

1
1

110,00
13,50

110,00
13,50
123,50

F9F5RM00

m2 Paviment peces formigó quadrades 40x20cm, g=7cm, ref. VULCANO de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 20 cm i 7
cm de gruix, ref. VULCANO de BREINCO, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
Camí vianants
Rampa

1
1

110,00
13,50

110,00
13,50
123,50

09.5d

PAVIMENT TERANA

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Camí rodat
LAteral
Rampa
Posterior
Aparcament

1
1
1
1

105,00
42,00
266,00
172,00

0,20
0,20
0,20
0,20

21,00
8,40
53,20
34,40
117,00

F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Camí rodat
LAteral
Rampa
Posterior
Aparcament

1
1
1
1

105,00
42,00
266,00
172,00

105,00
42,00
266,00
172,00
585,00

F9F5RM01

m2 Paviment peces formigó combinació 3 mesures, g=7cm, ref. TERANA-ART de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces prefabricades de formigó tipus Terana-art de
Breinco o similar, col·locades en combinació de les 3 mesures existents, de 7 cm d'alçària, color a definir per la DF, amb junta de 3.5
mm en rasen-mohr de BREINCO o similar, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
Camí rodat
LAteral

1
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CODI

RESUM
Rampa
Posterior
Aparcament

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1
1
1

42,00
266,00
172,00

42,00
266,00
172,00
585,00

09.5e

ZONA ENJARDINADA

F9231J10

m3 Subbase,grava pedrera pedra granit.,grandària 50-70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Jardí Sud
Jardí Accés
Jardí Aparcament
Pati interior
Escocells

1
1
1
1
3
1

33,00
10,60
26,00
6,40
1,40
4,00

0,80
4,00

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

6,60
2,12
5,20
1,28
0,67
3,20
19,07

F7B451H0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,275-300g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
Jardí Sud
Jardí Accés
Jardí Aparcament
Pati interior
Escocells

1
1
1
1
3
1

33,00
10,60
26,00
6,40
1,40
4,00

0,20
0,80
4,00

33,00
10,60
26,00
1,28
3,36
16,00
90,24

FR3P2111

m3 Terra vegetal jardineria cat.alta,granel,escamp.retro.mitj.

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
Jardí Sud
Jardí Accés
Jardí Aparcament
Pati interior
Escocells
Jardí lateral

1
1
1
1
3
1
1

33,00
10,60
26,00
6,40
1,40
4,00
279,00

0,80
4,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

9,90
3,18
7,80
1,92
1,01
4,80
83,70
112,31

09.5f

VARIS

F96512D5

m

Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est.
h=10-20cm,rejunt.morter

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
Jardí Sud
Jardí Accés
Límit zona verda
Límit sauló

1
1
1
1
1

29,80
12,20
57,30
16,30
5,00

29,80
12,20
57,30
16,30
5,00
120,60

F991UB44

u

Escocell rectangular acer corten 140x80x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 140x80x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
Vial

3

3,00
3,00

F991UB45

u

Escocell quadrat acer corten 400x400x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
Plaça

1
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CODI

RESUM

F991UB46

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1,00

Escocell quadrat acer corten 250x250x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
Pati interior

1

1,00
1,00

F985A701

m

Gual peces form.,V40 40x40x28cm,sob/form.rec.no estr.,h=20-25cm,rejunt.morter

Gual de peces de formigó, doble capa, V40 de 40x40x28cm. col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter. Inclòs p.p.peces especials extrems
Gual

1

5,50

5,50
5,50

F96512DD

m

Vorada recta formigó gris granític, segregació passos tràfic rodat, model CILINDRICO
de ESCOFET

Vorada recta de formigó de color gris granític per a la segregació de
passos per tràfic rodat, amb base trapezoidal encastada a paviment i
cilindre de d=18cm, model CILINDRICO de ESCOFET, o equivalent.
Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçària i rejuntada amb morter M-5

Aparcament

1

46,00

46,00
46,00

FD56FC72

m

Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/llit form.

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10
Límit Est

1

27,75

27,75
27,75

09.5g

ARBRES I PLANTES

FR418226

u

Subministrament Betula Alba, perímetre 10-12 cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i
profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament de Betula Alba de perímetre 10 a 12 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons fòrmules NTJ
6

6,00
6,00

FR41271A

u

Subministrament Acer Freeman perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i
profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Acer Freeman perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ
8

8,00
8,00

FR41271Z

u

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ
7

7,00
7,00
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CODI

RESUM

FR41271Y

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ
3

3,00
3,00

FR41271W

u

Subministrament Quercus Rubra perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm
s/NTJ

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

1

1,00
1,00

FR45BJ2C

u

Subministrament Tilia tomentosa perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm
s/NTJ

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ
1

1,00
1,00

FR4JC831

u

Subministrament Viburnum Lucidum en contenidor 10l

Subministrament Viburnum Lucidum en contenidor 10l
130

130,00
130,00

FR61123B

u

Plant.planifoli,perímetre 10-25cm,80x80x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10%
comp.

Plantació d'arbre planifoli, de 10 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%
de compost i primer reg
Betula Alba
Acer Freeman
Acer Monspessulanum
Liquidambar Styraciflua
Quercus Rubra
Tilia Tomentosa

6
8
7
3
1
1

6,00
8,00
7,00
3,00
1,00
1,00
26,00

FR662331

u

Plant.arbust/arbre petit,cont.=3-10l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
Viburnum Lucidum

130

130,00
130,00
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09.6

MOBILIARI URBÀ

FQ115FQ2

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Banc senzill, fusta tropical, llargària=300cm, espatller fusta, estructura fundició
alumini NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb respatller de fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components, estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat amb daus de formigó
3

3,00
3,00

FQ115TN2

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura fundició
alumini NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura fundició alumini NeoRomantico de Santa &Cole
6

6,00
6,00

FQ11GC10

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=60cm, espatller fusta, estructura fundició
alumini NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 60 cm de llargària, amb respatller de fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components, estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat amb daus de formigó
14

14,00
14,00

FQ213112

u

Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau form.

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó
6

6,00
6,00

FQ31V31C

u

Font cilíndrica acer,D=30cm,h=110cm,1aixeta,reixa complet.,anc.dau form.

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i
110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau
de formigó
2

2,00
2,00

FQZ52381

u

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament

Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament
1

1,00
1,00

09.7

INSTAL·LACIONS

09.7a

FONTANERIA

EFB17655

m

Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
72,80
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RESUM

ED357B45

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
3,00
EN318324

u

Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1´´1/2,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
3,00
EN818424

u

Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.sot.

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada
1,00

09.7b

SANEJAMENT

FD5H81GM

m

Canal form.polímer,a=200mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa fosa nerva. cl.F900
+cargs.,sobre form.,so

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets
de 200 mm de gruix
17,00
FD5H81JM

m

Canal form.polímer,a=300mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa fosa nerva. cl.F900
+cargs.,sobre form.,so

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets
de 200 mm de gruix
52,00
ED5A5A00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=100mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
100 mm de diàmetre
12,00
ED5A5D00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=125mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
125 mm de diàmetre
2,00
ED5A5F00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
160 mm de diàmetre
63,00
ED5A5G00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=200mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
200 mm de diàmetre
110,50
ED7FP262

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=125 mm,PN=6 bar,s/llit sorra
15 cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub
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RESUM

ED7FP362

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
34,80

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 bar,s/llit sorra
15 cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub
109,50
ED7FP462

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 bar,s/llit sorra
15 cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub
81,00
ED357D55

u

Pericó pas,tapa fixa,51x51x50cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
7,00
ED357565

u

Pericó pas,tapa fixa,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
7,00
ED354565

u

Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
1,00
EJ71AC01

u

Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar, Volum 40000 l,

Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar de polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV), volum 40000 l, diàmetre 2500 mm, longitud
8700 mm, diàmetre canonades 160 mm, 2 boques d'home de diàmetre 56cm, model DRP FE 40000 de REMOSA o equivalent. Inclou
filtre exterior, bomba submergible per a reg, i tots els accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
1,00
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RESUM

EJ71AC02

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tractament de cloració i filtració de Watelec o equivalent, per a dipòsit recollida
aigües pluvials

Tractament de cloració i filtració de Watelec o equivalent, per a dipòsit recollida aigües pluvials format per:
- 1 Sistema de dosificació de hipoclorit sòdic format per una bomba
dosificadora model SM 2,5 l/ 12 kg. i dipòsit de 120 l.
- 1 Sistema de filtració model CTF M-04 inclou bombeig format per
una bomba centrifuga de 4 m3/h @ 1,5 bar amb motor de 0,75 kW i
quadre elèctric de protecció i maniobra
- 1 Envàs de 32 litres de Hipoclorit Sòdic
- 1 Test kit de clor i pH
Inclou transport, assistència tècnica per a muntatge i posta en marxa. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
1,00
XPAU0004

PA connexió xarxa de sanejament

Partida a justificar per a connexió xarxa de sanejament a xarxa general
1,00

09.7c

ELECTRICITAT

EG31AC06

m

Conductor Cu,UNE RZ-K 0,6/1 kV,2x2,5+2,5mm2,col.tub

Connexió llumeneres zona exterior, formada per cable multiconductor amb coberta segons UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de
classe 5 (-K), de secció S= 2x2,5+2,5mm² tipus RZ 1000V, inclòs accessoris, mà d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en
tub i connectada.
30,00
EG31AC07

m

Conductor Cu,UNE RZ-K 0,6/1 kV,3x6+6+6mm2,col.tub

Cablejat enllumenat zona exterior, formada per cable multiconductor amb coberta segons UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de
classe 5 (-K), de secció S= 3x6+6+6mm² tipus RZ1000V, inclòs accessoris, mà d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en tub
i connectada.
180,00
EG22TK1K

m

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
180,00
EG4CAC01

U

Quadre elèctric EXTERIOR, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indi

Quadre elèctric EXTERIOR, muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa
estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de
senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte
funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
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RESUM

EGD1421E

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1,00

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra
8,00
EGDZU001

u

Punt connexió terra,pont secc.platina cu,caixa estanca,col.locat superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
2,00
EGD2322D

u

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
8,00
EG380907

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
210,00
FHR137HA

u

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica amb dues seccions (d152 -127mm) de 7,8m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada.
3 Uts. Projector orientable Santa & Cole ARNE 32W (18L 3000K
IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA
Type TIII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I.
IP66. IK08.
3 Uts. Braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa &
Cole ARNE.
Col·locat sobre dau de formigó
1

1,00
1,00

FHR137HB

u

Fanal Santa & Cole ARNE INDIRECTA Simètric 4,7m 40W WS

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII format per:
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE 40W (36L 3000K
IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució indirecta WS. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Suport Top Pole per a llum simètrica ( Estructura + pantalla +
fixacions).
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de
4,4m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
1 Ut. Adaptador Top Pole
6

6,00
6,00
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RESUM

FHR137HC

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII

Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de
4,7m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
Per a 1 projector.
1 Ut. Lluminària Santa & Cole RAMA LED 21 W (18L 3000K IRC80
350mA ), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Semi-abraçadera posterior Santa & Cole RAMA LED, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària
8

8,00
8,00

FHR137HD

u

Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W WFO

Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W WFO format per:
1 Ut. Suport per a cateària ARNE S
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE S 14,6W (12L 3000K
IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica WF. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
6

6,00
6,00
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10

PARTIDES ALÇADES

PPA000SS

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut a l'obra

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut a l'obra
SS

1

1,00
1,00

PPA000CQ

Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat

Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat
CQ

1

1,00
1,00

PPA000AJ

Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a les instal·lacions

Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a
les instal·lacions
CQ

1

1,00
1,00
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CODI

RESUM

01

Obra civil i ajudes

DEH040

m³

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip
de oxitall, i càrrega manual sobre camió o con

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
0,540
HYA010

Ut

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
1,000
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CODI

RESUM

02

Xarxa de Calor i abastament de serveis

ADE010c

m³

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semi

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada
en el Projecte, i posterior reposició parcial de la mateixa amb compactat. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R3 - asfalt
Rasa R4 - lloses
Rasa R5 - asfalt
Rasa R6 - vorera
Rasa R7 - Sauló
Arqueta de xarxa tèrmica
Rasa R8 - vorera
Rasa R9 - Sauló

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,00
16,00
70,00
60,00
300,00
3,00
40,00
1,00
58,00
1,00
15,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
0,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00

4,50
8,00
35,00
30,00
150,00
1,50
20,00
1,50
29,00
0,50
7,50
287,500

ADR010

m³

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espes

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R3 - asfalt
Rasa R4 - lloses
Rasa R5 - asfalt
Rasa R6 - vorera
Rasa R7 - Sauló
Rasa R8 - vorera
Rasa R9 - Sauló

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,00
16,00
70,00
60,00
300,00
3,00
40,00
58,00
1,00
15,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

1,58
2,80
12,25
10,50
52,50
0,53
7,00
10,15
0,18
2,63
100,100

DDS030

m³

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell pica

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5
m de profunditat màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R4 - lloses
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

1
1
1
1
1
1

9,00
16,00
60,00
3,00
58,00
1,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,90
1,60
6,00
0,30
5,80
0,10
14,700

DUX010

m²

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de
morter, amb martell pneumàtic, sense incloure la

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de morter, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Amb cura per a poder ser reposicionades
les peces. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i adquisició de perces trencades.
Rasa R2 - vorera
Rasa R4 - lloses
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

1
1
1
1
1
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16,00
60,00
3,00
58,00
1,00

0,80
0,80
0,80
0,50
0,50

12,80
48,00
2,40
29,00
0,50
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CODI

RESUM

ANS010c

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
92,700

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.
Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R4 - lloses
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

1
1
1
1
1
1

9,00
16,00
60,00
3,00
58,00
1,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

4,50
8,00
30,00
1,50
29,00
0,50
73,500

UFF010b

m²

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bitu

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de
capa de 25 cm d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm
de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.
Rasa R3 - asfalt
Rasa R5 - asfalt

1
1

70,00
300,00

0,50
0,50

35,00
150,00
185,000

UXA020

m²

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles
pesats per dia) i categoria d'explanada E

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25
a 49 vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR <
10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis, color vermell, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada
col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de
guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant
entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per subbase flexible de
tot-u natural, de 20 cm d'espessor, base flexible de tot-u artificial,
de 20 cm d'espessor.
Rasa R4 - lloses

1

60,00

0,80

48,00
48,000

UXH010

m²

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència
a flexió T, càrrega de ruptura 4, resi

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense
polir, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de parcs
i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Rasa R2 - vorera
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

1
1
1
1

16,00
3,00
58,00
1,00

0,80
0,80
0,80
0,80

12,80
2,40
46,40
0,80
62,400

UBClgc063

m

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125
mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de
63mm de tub i 125 mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
Tram sala biomassa a T
Tram T a Centre de dia

2
2

450,00
42,00

900,00
84,00
984,000
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CODI

RESUM

UBClgc032

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90
mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de
32mm de tub i 90 mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
Tram de T a Antic CAP

2

75,00

150,00
150,000

UBC010lgaM63

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
12,000
UBClgaM32

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1
4,000
UBClgath63

u

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125"
12,000
UBClgath

u

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110
4,000
YSB050b

u

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm
d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.
2,000
IED010c

m

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm
de diàmetre, resistència a compressió majo

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble
paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250
N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Tram sala biomassa aT
Tram de T a Centre de dia
Tram de T a Antic CAP

1
1
1

450,00
45,00
78,00

450,00
45,00
78,00
573,000

UIA010

Ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb marc de

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm.
16,000
UIA010b

U

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç
de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada
i tapa de formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
1,000
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CODI

RESUM

ICS075t

U

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
2,000
ICS075p

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés acce

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
2,000
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03

Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris

03.01

Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - Tot els
elements es se

ICS020kb1a

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per: - bomba
circuladora simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçad

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per la bomba
- Filtre retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços,
etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
1,000
ICS075j

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador
de 220 V; inclòs elements de muntatge i demé

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora,
amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000
ICS080b

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4"
de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
4,000
ICStermc

Ut

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element
de subjecció, petit material,. Totalment muntat

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció, petit material,. Totalment muntat i
provat.
2,000
ICSpres

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en
cas de no haver-hi fluid. Inclou petit materi

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no haver-hi fluid. Inclou petit material i
calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
1,000

19 julio 2018
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICS010ac54

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AI

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316
amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
18,000
ICS010ac28

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable AI

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm
de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords,
suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
15,000
ICS030b

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua,
amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 5 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.
2,000
ICS075

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés acce

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
2,000
ICS075s

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
5,000

19 julio 2018
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICS040

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l,
1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb ro

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca
de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000
IFT010

U

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per
temps de tres cicles, rosca de 3/4", pressió de t

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm. Inclús
p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de pas de
comporta de llautó fos, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada
de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i
provat.
1,000
ICS075g

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inc

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb
rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000

19 julio 2018
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04

Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional

04.01

Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - Tot els
elements es se

ICS010b

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AI

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316
amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
32,000
ICS070-150

Ut

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o
similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de
sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè
d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió,
4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000
ICSBMKM6100

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port
òptic de lectura i tarja de comunicació Modbu

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus Kamstrup Multical 602 o similar, per a cabal nominal 10 m³/h.
2,000
ICSpres

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en
cas de no haver-hi fluid. Inclou petit materi

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no haver-hi fluid. Inclou petit material i
calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
1,000
ICS040b

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l,
1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb ro

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca
de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000
ICS080d

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4"
de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
7,000

19 julio 2018
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICSCS25

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l,
altura 2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïll

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat,
d'acer negre, 2500 l, altura 2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïllament
de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6 boques de
2", boca de purgat i boca de buidat i quatre boques per a baines. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000
ICS075d

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés acce

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
15,000
IFW020b

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó,
amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i
provat.
3,000
ICS075n

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
3,000
ICS075reg

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb
actuador de 220 V; inclòs elements de muntatg

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2
vies de 2", amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000

19 julio 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

10

AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICS020c

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador
de plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per:

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i alçada manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor
humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada,
mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- Filtre de 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços,
etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000
ICS030

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua,
amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.
1,000

19 julio 2018
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05

Sala tècnica Antic CAP

05.01

Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - Tot els
elements es se

IFW020e

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó,
amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de treball de 16
bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
2,000
ICS075k

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés access

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
2,000
ICS075f

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
6,000
ICS080e

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4"
de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
4,000
ICS075q-reg

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"",
amb actuador de 220 V; inclòs elements de mu

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2
vies de 1 1/4"", amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
1,000
ICS075q

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor
elèctric de 230 V. Inclòs elements de muntatge

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res,
amb motor elèctric de 230 V. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
1,000

19 julio 2018
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICS010e

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable AI

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm
de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords,
suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
15,000
ICSBMKM35

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port
òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus,

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus
Kamstrup Multical 402 o similar, per a cabal nominal 3,5 m³/h.
1,000
ICS070

U

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 20 kW, tipus cipriani S080+ o equ

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20 kW, tipus cipriani S080+ o equivalent,
pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de
cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
1,000
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

06

Instal·lació de Control

ICX020

Ut

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar,
per a control centralitzat de l'ampliació

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus
loxone o similar, per a control centralitzat de l'ampliació de la xarxa
de calor, format per tres subquadres (un a cada edifici), 2 miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de temperatura metàl·lics 1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació
24V, 3 SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors
de protecció, i cablejat. Fins i tot part proporcional de programació,
elaboració dels manuals i formació dels usuaris. Totalment muntat,
connectat i provat.
1,000
IEO010

m

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de
policarbonat, exempt d'halògens, endollable, co

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub
rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.
30,000
IAF070b

m

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure,
categoria 7, amb conductor unifilar de coure,

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre.
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
tram intnerior ethernet
Connexió sales Antic CAP i centre dia

1
1

30,00
78,00

30,00
78,00
108,000

IAO020

m

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples
de PBT i tubs passius cablejats recoberts am

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en
tubs actius amples de PBT i tubs passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central de reforç, coberta interior
de polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció antirroedors i de reforç a la tracció i coberta exterior de polietilè de 13,6
mm de diàmetre.
Tram sala biomassa aT
Tram de T a Centre de dia

1
1

450,00
45,00

450,00
45,00
495,000

IAO035

Ut

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars. Totalment

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntat i
provat.
2,000

19 julio 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

14

AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

07

Gestió de Residus

GTA020

m³

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, insta

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en
obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Rases instal·lacions

0,5

268,00

134,00
134,000

GTB020

m³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de resid

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Rases instal·lacions

0,5

268,00

134,00
134,000
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AMIDAMENTS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

08

Seguretat i salut

PA_SS

Pa

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció
1,000
SS010

p.a. Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions

Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions
1,000
0801

delimitacio rases

delimitacio rases
1,000
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QUADRE DE PREUS I

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN
Carrer Ferran Muñoz 3, 08859 Begues
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0001 13512J51

UT

RESUM

m3

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa
abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

PREU EN LLETRA

IMPORT
159,82

CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
0002 13522GA5

m3

Mur de contenció de formigó armat de 3 m
d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix,
de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

361,88

TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
0003 135C57G2

m3

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de
0,2 m2/m3

136,08

CENT TRENTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0004 14511337

m3

Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 80 kg/m3

446,61

QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS
0005 1452145H

m3

Mur de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 40 kg/m3

321,05

TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS
0006 145C2174

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm
de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

106,56

CENT SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0007 145C2175

UT

RESUM

m2

Llosa de balcó de formigó armat, horitzontal,
de 18 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària >= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 20
kg/m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
87,41

VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
0008 145CAA62

m2

0009 1938P6JT

m2

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de
gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

116,45

CENT SETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 65+ 8 cm, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21
kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat
amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 65 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons DB-HS

37,98

TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
0010 1Q71C222

u

Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu format per:

7.720,40

Rebost productes neteja:
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 68,4x37,3x170
cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 95,0x57,7x170
cm.
Rebost:
3 Uts. Exterminador d'insectes mod. Edge-30.
Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida:
120 m2 amb tub Synergetic i placa adhesiva.
Consum: 2x15 W a 230 v II. Coberta d'acer inoxidable mate
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 174,6x47,5x170
cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 201,0x47,5x170
cm.
Fred:
1 Ut. Cambra frigorífica panelable de conservació. Dimensions: 175x126x245 cm. Temperatu19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

ra positiva: +4+6ºC. Porta pivotant: 70x185 cm.
Panell de 7 cm. Panells modulars acabat lacat-lacat. Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre.
1 Ut. Refrigeració cambra de conservació
+0/+4ºC (motor Silensys). Equip frigorífic compost per: Unitat condensadora Silensys amb
compressor del tipus hermètic. Rendiment
1.313 W a -10º C 3/4 CV. Alimentació elèctrica
220/240 V II, 1 KW. Refrigerant R-134ª. 1 separador d'oli. Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire. Termostat digital i interruptor de
paro-marxa. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa
ivàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima
en horitzontal 5m i en vertical 9m. Conexionat
elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.
1 Ut. Registrador de temperatura. La normativa
vigent,la legislació amb la ordre ITC 3701/2006
posa de manifest la necessitat que a tota instal-lació d'emmagatzament de fred ha d'estar
instal-lat un registrador de temperatura
degudament verificat,calibrat i sotmés a control
metrològic. Registrador de 2 temperatures.
1 Ut. Legalització. Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant
superior a 3 kg. Ha d'èsser legalitzada i ha de
subscriure un contracte de manteniment anual
per realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant
1 Ut. Alarma anti pànic. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de
conservació positives i negatives d'una alarma
acústica d'home tancat
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170
cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170
cm.
1 Ut. Armari congelació mod. AGB701BT. Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1
porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18ºC. Potència: 1.000 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Parrilla plastifiada GN 2/1 53x65 cm. Per
armaris frigorifics serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris
frigorifics serie GN 2/1 AGB
1 Ut. Armari frigorífic mod. AGB701. Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta
frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura:
-2/+8ºC. Potència: 585 W a 230 v II. Construït
en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
2 Uts. Parrilla plastificada GN 2/1 53x65 cm.
Per armaris frigorifics serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris
frigorifics serie GN 2/1 AGB
Cuarto Fred:
1 Ut. Refrigeració cuarto fred d'obra + 14/16ªC
(motor Silensys). Equip frigorífic compost per:
Unitat condensadora Silensys amb compressor
19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

del tipus hermètic. Rendiment 3.635 W a 0º C
1 1/2 CV. Alimentació elèctrica 220/240 V II, 2
KW. Refrigerant R-134ª. 1 Separador d'oli. Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. Termostat digital i interruptor de
paro-marxa. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa
i vàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima
en horitzontal 10m i vertical 9m. Conexionat
elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i
aixeta. Dimensions: 235x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals
dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt
sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense
prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 147
cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda
en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer
inoxidable. Construïda en acer inoxidable
18/10 AISI 304.
1 Ut. Taula refrigerada mod. BMGN 1470 II
sense sobre. Dimensions: 146,8x70x85 cm.
Capacitat: 295 lts. Dotat amb 2 portes frontals
amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1
(Dotació no inclosa). Compresor incorporat.
Temperatura: -2/+8ºC. Potència: 550 W a 230
v II. Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.
2 Uts. Prestatge de paret. Dimensions 235x40
cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI
304.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina, 2
calaixos i un rentamans automàtic. Dimensions: 235x70x90 cm. Dimensions sines:
45x45x25 cm. Dimensions sina rentamans:
40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de
genoll.
Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals dret / esquerra de 15 cm.
d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb
guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables
d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis
compost de passamà i omegues totalment en
acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable
18/10 AISI 304.
Preparacions:
1 Ut. moble baix tancat amb portes tipus monobloc amb 1 sina, 1 calaix i aixeta. Dimensions:
255x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25
cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb
plastró posterior de (255) de 15 cm. d'alçada,
amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Dotat amb portes abatibles.
Amb 2 cantonades arrodonides. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox
de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

del Departament de Sanitat.
1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x40
cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI
304.
1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x25 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Cocció:
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNHN000. Dimensions: 80x93x25 cm. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BANH00O0. Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable
2 Uts. Porta per base neutra mod. Doorel.
1 Ut. Aparell multifunció Vario Cooking Center
mod. 112 l. Dimensions: 110,2x90,8x42,8 cm.
Tipus de sobretaula. Temperatura de 30 a
250ºC. Control amb 7 modos de cocció. Capacitat: 2x25 litres. Amb entrada d'aigua i buidat
cubes. Sistema d'elevació i descens de cistelles. Potència: 28.000 W a 400 V III+N+T.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: no inclou taula suport, ni accesoris.
1 Ut. Kit connexió aigua freda i desgüàs mod.
112T-112L
1 Ut. Dotació accessoris per equip mod. 112 L. Do-

tació d'accessoris per VarioCooking Center
112L, compost per: 2 Suports elevadors cistelles 60.73.795 + 1 Cistella per coure 60.73.680
+ 1 Cistella per fregir 60.73.684 + 1 Espatula
60.71.643 + 2 Parrilles de fons de cuba
60.73.702 + 1 escorredor 60.73.706
1 It. Kit productes neteja per VCC. Per VarioCookingCenter. Inclou: Detergent liquit de 10 litres, 1 braç de neteja, 2 esponjes suaus, 2 esponjes dures i 1 fregall de neteja.
1 Ut. Base suport VarioCookingCenter model
UG12L. Per model VarioCookingCenter 112L.

Dimensions: 110x86,7x65,5 cm. Dotada de 2
prestatges lliscants i guies per GN Plafonada
als laterals. Construida en acer inoxidable
18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN,
no inclosa.
1 Ut. Carro Variomobil 1/1 GN mod. 112T - 112 112L. Per descarrega i transport contenidors.

Construit en acer inoxidable.
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNDN00E. Dimensions: 40x93x25 cm. Amb un calaix frontal.
Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior.
Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Cuina a gas mod. E9GCGD2C0M. Dimen-

sions: 40x93x25 cm. Dotada de 2 focs gas. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construïda en acer
inoxidable.
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior.
Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Element neutre mod. E9WTND000. Dimen-

sions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimen19 juliol 2018
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CODI
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PREU EN LLETRA
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sions: 40x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base mod. Doorel
1 Ut. Forn convecció vapor a gas Rational
mod. SCC-61 G. Dimensions: 84,7x77,1x78,2
cm. Capacitat: 6 cubetes GN 1/1. Potència:
11.180 Kcal/h.+300 w a 230 v II. Construït en
acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en
dotació: SelfCookingControl amb 7 variants de
cocció automàtica. Marge de temperatura de
entre 30º i 300º C. Clima Plus Control, regulació de la humitat amb exactitut. Vaporitzador
Combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior
al corprogramable amb 6 punts de medició. Memòria amb 250 programes de 12 etapes cadascún. Clean Jet, sistema automàtic de neteja.
Dutxa amb manguera retràctil. CDS per diagnòstic de cal i Self-Clean per descalcificació
automàtica. Estructura guies per safates GN.
Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.
1 Ut. Base suport forn mod. US III-61. Amb sobre i laterals plafonats. Guies per recipients
GN. Per models forns 61. Construida en acer
inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa
1 Ut. Kit de connexió de l'aparell per forn. Compost
de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs
DN 50.
1 Ut. Capsa de 100 pastilles detergents per forns
Rational. Producte per forns SCC/CM
1 Ut. Capsa de 150 pastilles "care" de manteniment
forns Rational. Producte per forns SCC

1 Ut. Taula mural en L tipus Monobloc i un rentamans autmàtic. Dimensions: 150/125 x 80/70
x 90 cm. Dimensions sina rentamans:
40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de
genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró
posterior de (150+125) i lateral dret de 15 cm.
d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball
construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Xapa de protecció de paret d'acer inoxidable
dim. 340x125 cm. Construït en acer inoxidable

18/10 AISI 304
1 Ut. Campana extracció de fums central compensada (amb aportació). 1 Campana mural
compensada en acer inox 304, tota soldada,
col·lector amb tap de drenatge soldat, 2 plenums interns (1 d´extracció amb trapes de regulació desmuntables i 1 d´aportació amb obertura longitudinal inox) , amb unes dimensions
de 3400 X 1300 X 800mm. 6 Filtres lamas inox
490 x 490 x 50mm. 1 Pantalla encastrada inox
20w led amb vidre templat de 1cm
d´espesor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm. Extracció: 1 Unitat
de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de
transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.)
i un motor de 2 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica
F amb una capacitat d´aspiració 6.600 m3/h. i
velocitat 790 r/min. Tot el conjunt muntat sobre
amortidors de goma. 1 Tremuja S.O 18/9.
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45m2 Conducte rectangular sistema metu galva 600 X 300mm (16m + 2 colces 90º). 12m
Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450. 4 Maneguet unió Ø 450. 4 Abraçadera Ø 450. 2 Maneguet corona Ø 450. 1 Colze
90º Ø 450. 2 Colze 45º Ø 450. 1 Barret jet Ø
450. 1 Bimbell Ø 450. Aportació: 1 Unitat de
ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 10/10 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 1,5cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1070 rpm caudal
maxim 4800 m3/h. Tot el conjunt queda muntat
sobre amortidors de goma. 1 Marc amb filtre
10/10. 1 Tremuja Ø 10/10. 1 Deflector 10/10.
22m2 Conducte rectangular sistema metu galva 400 X 350mm (9m + 2 colzes 90º). Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Variadors de frqüència per motors extracció i
aportació de campana. 2 Variadors de freqüència

entrada 380v III/ sortida 380v III. 2cv (4,1 A). 2
Display digital amb caixa inox. Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Sistema extinció incendis (per campana
extracció de fums). Composat per: 1 Caixa sistema PROTECH-K SIMPLE, 1 Dipòsit contenidor PROTECH-K de 9 litres, en armari d'inox
de 21x21x80 cm., Protecció de 1 a 11 fluxes
Agent extintor PROTECHLEX, Boquilles d'extinció, Fusibles d'extinció amb suport, Colces politja cablejat, Tirador manual, Equip autonom
Rentat de vaixella:
1 Ut. Taula de prerentat tipus monobloc amb 1
sina i dutxa. Dimensions: 180x75x90 cm. (a la
esquerra del rentavaixelles). Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i
(1) Cistella/es perforada 50x40x20. Guies per
cistelles i encaix per rentavaixelles. Amb plastró posterior de (180) i lateral esquerra de 30
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb escot
per columna (1). Amb dutxa pre-rentat i aixeta.
Damuntera de treball construïda en xapa inox
de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Rentavaixelles mod. EHT8IELG (amb dispositiu estalvi energètic). Dimensions:
66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat
amb boiler potenciat. Amb dispositiu d'estalvi
energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció:
1134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400
v III+N+T/230 v II. Construït en acer inoxidable.
8 Uts. Cubilets per cuberts mod. WTAC89
2 Uts. Cistella per plats mod. WTAC57. Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats
plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.
2 Uts. Cistella per gots i tasses mod. WTAC62.
Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.
1 Ut. Taula de sortida tipus monobloc tancada
amb portes. Dimensions: 110x75x90 cm. (a la
dreta del rentavaixelles). Dotada amb prestatge
inferior. Amb plastró posterior de (110) de 30
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cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb portes
abatibles. Damuntera de treball construïda en
xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost
de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Descalcificador industrial automàtic mpd.
AF20. Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a
230 v II. Tipus compacta. Construit exteriorment amb polietilé. Ampolla resina reforçada.
4 Uts. Carro de servei mod. SW8X5-3. Dimensions: 90x60x95 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 80
kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
1 Ut. Armari de peu amb portes correderes. Dimensions 140x60x190 cm. Dotat amb portes i
tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions
del Departament de Sanitat.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges alumini-polietilè. Dimensions: 121,6x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
Rentat d'olles:
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i
dutxa. Dimensions: 190x70x90 cm. Dimensions sines: 70x45x35 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (190) i laterals
dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt
sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu
perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox
de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Prestatge de paret de tub. Dimensions
190x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10
AISI 304
Bugaderia:
1 Ut. Rentadora de roba elèctrica mod.
LS-11T. Dimensions: 69,2x78,8x115,8 cm. De
alt centrifugat. Capacitat roba: 10 kg. Potència:
6.750 W a 400 v III+N+T. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Assecadora de roba elèctrica mod. DS-11
PM. Dimensions: 78,5x84x169,4 cm. Rotativa
amb inversor de gir tambor. Capacitat roba: 11
kg. Potència: 12.550 W a 400 v III+N+T. Moble
interior en acer galvanitzat i exterior tractat
amb skin plate color inox.
1 Ut. Taula de planxar per roba elèctrica mod.
MD-2/5+FD-5. Dimensions taula: 138x38x83

cm. Taula de repas i planxat plegable. Amb
planxa manual. Amb generador de vaf de 4 litres i dimensions: 23x42x43cm. Potència:
2.980 W a 230 v II
1 Ut. Calandra mural per roba elèctrica mod.
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C-160/32 EDimensions: 219,2x66x111,2 cm.
Longitud rodet 160 cm. de diametre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència:
16.570 W a 400 v III+N+T
1 Ut. Sistema Smart System. Sistema per regular
automaticament la velocitat del planxat (de la
Calandra) en funció de l'humitat residual de la
roba.
1 Ut. Carro de roba seca CC-300. Dimensions:
90x62x108 cm. Volum: 343 litres. Amb 4 rodes
giratories. Xasis cromat i bosa de lona.
1 Ut. Carro de roba humida CHG-400. Dimensions:
87,5x56x71,5 cm. Volum: 400 litres. Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories. Amb aixeta incorporada per buidat. Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè
TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS OFERTATS

SET MIL SET-CENTS VINT EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS
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0011 1Q71C231

UT

RESUM

u

MOBILIARI
Mobiliari cuina, de melamina, format per mobles baixos de 70 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol
fixat amb clips, mobles alts de cuina de 70 cm
d'alçada i 30 cm de fondària, de 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment
instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent caixonera, escurreplats amb posaplats i
gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge
per a ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta)...i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de projecte.

PREU EN LLETRA

IMPORT
9.017,60

TAULELL
Taulell de silestone, de 20 mm de gruix, col.locat i encastat al parament, inclòs part proporcional de cantells polits i forats per aiguera i
placa de cuinar i segellats amb silicona.
Aplacat del frontal del taulel de cuina amb silestone, de 20 mm de gruix, fixat al parament amb
morter adhesiu, inclòs part proporcional de cantells polits i segellats amb silicona
EQUIPAMENT
-Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR, col.locat i conectat a la
xarxa eléctrica
-Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre
focs i apagada automàtica, amb segell AENOR
connectada a la xarxa elèctrica i
col.locada en el taulell de cuina
-Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x
90 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador de tres
velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues
làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica
-Aiguera i placa de cocció amb instal·lacio d’elevador PRESSALIT RK1012 independents per poder regular alçada de marbres.
Tot segons projecte executiu.
NOU MIL DISSET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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Canal de dutxa tipus ACO Delta
CD.DCA.11.040H.R28 amb ales realitzat completament en acer inoxidable AISI 304, de 1185
mm de longitud, 130 mm d'ample exterior, 64
d'ample de reixa i d'alçada 20 mm. Amb una
sortida horitzontal de DN 40 mm i un cabal
aproximat de 0,8 l/s. Inclou Reixa R28 Wave, apta per a càrrega vianants, potes d'ancoratge al
formigó, segons CTE-HS-5., ref.
CD.DCA.11.040H.R28 de la serie Sortida horitzontal d'ACO

345,00

TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
0013 E22113C2

m2

0014 E2213422

m3

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1,99

UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

4,51

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0015 E222122A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclòs repàs de sols i parets.

7,84

SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
0016 E225177F

m3

0017 E2255T70

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

3,48

TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Reblert de rasa o pou amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

17,46

DISSET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
0018 E2A11000

m3

0019 E2R35069

m3

0020 E2R540J0

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

9,33

NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,76

CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

17,84

DISSET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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0021 E2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0022 E2RA7LP0

m3

PREU EN LLETRA

IMPORT
11,60

ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,75

QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
0023 E3Z112N1

m2

0024 E4E25615

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de
gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

11,00

ONZE EUROS

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

31,00

TRENTA-UN EUROS
0025 E4EZ3000

kg

0026 E4EZQ024

m3

0027 E5113391

m2

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,04

UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment

127,87

CENT VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10
cm de gruix, col·locat sense adherir

8,04

VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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0028 E5131121

UT

RESUM

m2

Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no ventilada, formada per:
- Manta de protecció i acumulació d'aigua i nutrients ZINCO ref. SSM 45, de fibres reciclades
de polipropilè.
- Placa drenant i retenció d'aigua de pilietilè reciclat ZINCO ref. Floradrain FD25
- Làmina filtrant de fibres de polipropilè estable
ZINCO ref. SF
- Substracte especial per a cobertes extensives,
estable, d'elevado porositat i alta capacitat drenant, de 10cm de gruix
- Grava de canto rodat d=15-25mm per a drenatge perimetral i imbornals de 10cm d'alçada
- Plantació de plantes seleccionades per a cobertes ecològiques extensives, tipus Sedum (Album, Acre, Reflexum, Sediforme, Rupestre,
Occhroleucum, etc.) resistents a la sequera, tapizants i de poca alçada, mescaldes adequadament per a conseguir una vegetació estable i
variada, amb una densitat de 15 uds/m2
- Imbornals registrables d'acer galvanitztat anticorrosiu ZINCO ref. KS8, resistent a la compresió, de 50x50cm de base i 25x25cm de registre
- Sistema de reg automàtic per goteig per a cobertes ecològiques extensives mitjançant tubs
amb degoters integrats, autocompensats cada
30cm, tipus Tech-line. Inclòs programador, filtre, regulador de pressió, clau de pas i arqueta

PREU EN LLETRA

IMPORT
59,75

CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

13

QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0029 E5411817

m2

Subministrament, preparació i col·locació de coberta ventilada de planxa de Zinc Quartz natural de 0,82 mm de gruix, amb sistema de junta
alçada de doble engatillat, tipus VM ZINC. Conformada pels següents components:
- Rastrellat metàl·lic de tub d'acer galvanitzat
40x20mm de 2 mm de gruix, ancorats a pota
de fixació de 15cm per donar-li una correcta nivellació a la coberta i dotar-la de cambra d'aire
contínua a tota la superfície de la coberta.
- Subministrament, preparació i col·locació de
remats perimetrals de xapa laminada de Zinc
Quartz, de 0,82mm de gruix i un desenvolupament màxim de 325mm.
- Tauler OSB hidròfug de 22mm de gruix
- Làmina drenant de polietilè reticulat d'alta
densitat tipus Delta de 6mm de gruix
- Bandejes de xapa laminada de Quartz Zinc
amb separació entre eixos de 480mm (inclou
potes d'inox fixes i mòbils pròpies del sistema)
- P.p. Beatas triangulars de ventilació de Zinc
soldades amb estany del 50%
Inclòs: plecs, talls, fixacions mecàniques i tots
els elements necessaris per a deixar la unitat
completament acabada.

0030 E5411818

ml

PREU EN LLETRA

IMPORT
112,89

CENT DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Subministrament i col·locació de remat de coronament de petos de Coberta amb planxa de
Zinc Quartz de 0,82 mm de gruix de 600mm de
desemvolupament. Inclou: tauler base de OSB
hidròfug de 22mm, làmina drenant de polietilè
reticulat d'alta densitat tipus Delta de 6mm de
gruix, plecs, talls, fixacions mecàniques i tots els
elements necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

72,58

SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0031 E5Z15A2B

m2

0032 E5Z2FP4A

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà,
amb acabat remolinat

13,00

TRETZE EUROS

Solera d'encadellat ceràmic de 1200x300x40
mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort

19,53

DINOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
0033 E5ZH4DS4

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb
tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

52,83

CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES
19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
0034 E5ZH5MXD

u

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb
tapa plana metàl.lica, col.locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

90,26

NORANTA EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
0035 E6121512

m²

0036 E612B51S

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm,
de maó calat, LD, de 290x140x190 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

22,91

VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm,
de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

31,91

TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0037 E721BCD5

m2

0038 E74371BL

m2

0039 E7547PBH

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 190
g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

19,04

DINOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de
PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb
armadura de malla de fibra de vidre, fusionada
amb soldadura d'aire calent, col·locada sense
adherir al suport

20,07

VINT EUROS amb SET CÈNTIMS

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de
PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques

28,79

VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
0040 E7A24A0L

m2

0041 E7B451D0

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

1,20

UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit
lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

2,08

DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0042 E7B451J0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit
lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

2,76

DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0043 E7C29571

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
de 50 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i
1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

0044 E7C2AC01

m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
9,07

NOU EUROS amb SET CÈNTIMS

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit
(EPS) moldejat per a terra radiant, model panell
aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 42´´
o equivalent. Material de revestiment PS rígid,
apte per a morter normal i autoanivellant amb
tipologia constructiva A segons UNE EN 1264.
Espessor base de 20 mm i alçada total 42 mm
amb 0,75 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3. Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió
del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte per a
tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 17x2,0. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

14,89

CATORZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
0045 E7C2AC02

m2

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit
(EPS) moldejat per a terra radiant, model panell
aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´
o equivalent. Material de revestiment PS rígid,
apte per a morter normal i autoanivellant amb
tipologia constructiva A segons UNE EN 1264.
Espessor base de 40 mm i alçada total 60 mm
amb 1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3. Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió
del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte per a
tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 17x2,0. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

19,60

DINOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

16

QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0046 E7C2E671

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
de 60 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i
1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

0047 E7C4AC02

m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
10,68

DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Revestiment amb aïllament acústic encolat fals
sostre zona ventiladors amb PKB2 de marca
Acustica Integral o equivalent, compost per làmina de tipus bituminós i material de fibres tèxtils, de densitat absorvent 88 kg/m3 de densitat, de 18mm de gruix. Inclós accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

17,72

DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
0048 E7C76AF2C70V m2

Aïllament amb làmina de polietilè expandit
reticulat ref. 620017 de laserie Impactodan
de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19
a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

5,35

CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
0049 E7DZB2BB

m2

Segellat de buit de pas d'instal.lacions amb
morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc
EI-120

38,59

TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
0050 E7DZF282

u

0051 E7Z15MD0

m

Segellat de pas de canonada combustible
EI-120, de 80 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada
per anell metàl.lic col.locada encastada amb cargols

37,29

TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

8,57

VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
0052 E7Z1JWD2

m2

0053 E7Z86C40

m

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per
a suport de membranes, amb morter de ciment
1:6 amb acabat remolinat

28,11

VINT-I-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Remat per a impermeabilització amb perfil de
planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 52
mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb
fixacions mecàniques

13,68

TRETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0054 E8112562

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

0055 E81131D4

m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
20,44

VINT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R

26,60

VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0056 E81136L2

m2

0057 E8251226

m2

0058 E8251227

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

21,97

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

33,92

TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

33,92

TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0059 E8251228

m2

0060 E82Z1R10

m2

Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

41,62

QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre enguixat o plaques de guix

2,98

DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0061 E83B61EE

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada
amb ganxos i morter de ciment 1:6

0062 E83KC743

m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
117,83

CENT DISSET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Revestiment de paraments verticals amb perfil
de composite de fusta i plàstic de 170 a 190
mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix , col·locat
sobre rastrells amb fixacions mecàniques

128,96

CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0063 E83KC744

m2

0064 E8989240

m2

Revestiment de paraments verticals amb perfil
de composite de fusta i plàstic de 170 a 190
mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix , col·locat
sobre rastrells amb fixacions mecàniques

128,96

CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Pintat de parament vertical interior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,38

QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
0065 E898D240

m2

0066 E898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,04

CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Pintat de parament vertical exterior de ciment,
amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

13,54

TRETZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
0067 E898J2A0

m2

0068 E898J2A1

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

4,47

QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

4,47

QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
0069 E898K2A0

m2

0070 E89F5BJC

m

0071 E89FPBPB

m

Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,16

CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim

6,44

SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

3,95

TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
0072 E8B12A05

m2

0073 E8K434DK

m

Hidrofugat de parament horitzontal exterior
amb protector hidròfug

5,24

CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

47,05

QUARANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS
0074 E8Z15149

m2

0075 E923RB91

m2

0076 E93617B0

m2

Armadura per a enguixats, amb malla de fibra
de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un
pes mínim de 85 g/m2

4,12

QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

Subbase de grava de granulat reciclat formigó
de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

5,39

CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

17,45

DISSET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
0077 E937618A

m2

Solera de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de
densitat 1500 a 1800 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de
10 cm de gruix

13,91

TRETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0078 E93A14E1

m2

0079 E93A5570

m2

0080 E93AK116

m2

0081 E9C14422

m2

Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm
de gruix, amb morter de ciment 1:4 REHAU

11,36

ONZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

8,19

VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS

Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm
de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada
mitjançant bombeig

5,64

CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

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

27,33

VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0082 E9DC1M3B

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

PREU EN LLETRA

IMPORT
44,67

QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
0083 E9DC1M5B

m2

0084 E9JEH100

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

40,61

QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables
de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment

238,20

DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS
0085 E9P67A78

m2

0086 E9U361AV

m

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42
segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclòs p.p. juntes amb perfils d'acer inoxidable entre paviments de difererent tipus

30,13

TRENTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10
cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

7,73

SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
0087 E9U7U111

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25
mm de gruix, pintat a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

9,51

NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0088 E9U7U112

u

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25
mm de gruix, pintat a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols.
Col·locat en graosn d'escala

11,46

ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0089 E9V2ABK1

UT

RESUM

m

Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt,
d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10

PREU EN LLETRA

IMPORT
61,14

SEIXANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
0090 E9VZ191K

m

0091 E9Z2A100

m2

0092 E9Z4AA16

m2

Formació d'esglaó amb totxana de
290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt
1:2:10

15,04

QUINZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

9,28

NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

3,53

TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
0093 EAF383FE01

Ut

FE-01 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses i 2
fixes superiors, per a un buit d'obra de
580x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 /
4700 Corredera RPT de CORTIZO, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la sev acorrecta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

7.641,00

SET MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0094 EAF383FE02

Ut

FE-02 Porta corredera d'obertura automàtica
d'alumini lacat texturat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla corredissa i 1 fixe
superior, per a un buit d'obra de 285x310cm, tipus D20 de MANUSA. Inclou:
Operador corredís VISIO-100 lateral 230V. Inclou: Grup, xasis, carros y braços.
Kit extensió grup motor ACTIVA (lateral per PL
de 1000 a 1401mm) (KEGV15LT-E)
Fulla corredeissa A20-2
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) Acabado
brut
Fulla fixa A20-2
Vidr laminat 10=5+5 (transparent) Acabado
brut
Suspensió fulla fixa (ACTIVA, VISIO-100 / A20)
Instal·lació porta corredissa
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat)
Sensor detecció + seguritat DDS-B (híbrid no
supervisat)
Cerrojo automátic operador VISIO-100 (biestable)
Clau GC-K (empotrada)
Totalment instal·lada, segellada i en funcionament, segons plànols de detall de Projecte.

PREU EN LLETRA

IMPORT
3.928,50

TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS
0095 EAF383FE03

Ut

FE-03 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra de 90x250cm, amb perfils Cor 70
Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

956,00

NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0096 EAF383FE04

Ut

FE-04 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor
70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i
muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

0097 EAF383FE05

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.700,00

MIL SET-CENTS EUROS

FE-05 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicables, per a un
buit d'obra de 110x250cm, amb perfils Cor 70
Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

1.169,00

MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0098 EAF383FE06

Ut

FE-06 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor
70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Inclou: subminitrament i
muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

0099 EAF383FE07

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.700,00

MIL SET-CENTS EUROS

FE-07 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 490x60cm, amb perfils Cor 70
Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes,
segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades
amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la
seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

1.250,00

MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0100 EAF383FE08

Ut

FE-08 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles oscil·lobatents i fixes intermig, per a un buit d'obra de
288x220cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 /
Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra,
tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

0101 EAF383FE09

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.693,00

DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS

FE-09 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fixes inferiors i 8 oscil·lants superiors, per a un buit d'obra de
13200x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52
/ Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

17.285,00

DISSET MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0102 EAF383FE10

Ut

FE-10 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 405x250cm, amb perfils Cor
70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra,
tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

0103 EAF383FE11

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
4.303,00

QUATRE MIL TRES-CENTS TRES EUROS

FE-11 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles fixes, per a un
buit d'obra de 252x250cm, amb perfils de Mur
Cortina TP52 de CORTIZO, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes,
segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades
amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la
seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

5.578,00

CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0104 EAF383FE12

Ut

FE-12 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 255x250cm, amb perfils Cor
70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra,
tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

0105 EAF383FE13

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.710,00

DOS MIL SET-CENTS DEU EUROS

FE-13Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1 lateral
fixe i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de
590x290cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 /
4700 Corredera RPT de CORTIZO, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra,
tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

7.613,00

SET MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0106 EAF383FE14

Ut

FE-14 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, vidre fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 550x290cm, amb perfils de Mur Cortina
TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i
muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

0107 EAF383FE15

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
6.778,00

SIS MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS

FE-15 Balconera alumini lacat texturat ,amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
fixe intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 445x300cm, amb perfils Cor 70 Hoja
Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Inclou: subminitrament i muntage de premarc,
ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats
amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu,
Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com
tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions
i detalls del Projecte Executiu.

1.989,00

MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

0108 EAF383FE16

Ut

FE-16 Balconera alumini lacat texturat ,amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb 2 fulles corredisses i
caixa de persiana, per a un buit d'obra de
180x230cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou:
subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments,
vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini, així com tots els
accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

0109 EAF383FE17

Ut

IMPORT
2.040,00

DOS MIL QUARANTA EUROS

FE-17 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1 fixe intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de
445x300cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou:
subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments,
vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini, així com tots els
accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

5.673,00

CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0110 EAF383FE18

Ut

FE-18 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 85x300cm, amb
perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima
E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de
remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

0111 EAF383FE19

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.530,00

MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS

FE-19 Tancament alumini lacat texturat ,amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb 1 fixe inferior i 1 fixe
superior, per a un buit d'obra de 85x302cm,
amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou:
subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments,
vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini, així com tots els
accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

1.090,00

MIL NORANTA EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0112 EAF383FE20

Ut

FE-20 Tancament alumini lacat texturat ,amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb 1 fixe, per a un buit
d'obra de 85x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja
Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes,
segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades
amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la
seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

0113 EAF383FE21

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
905,00

NOU-CENTS CINC EUROS

FE-21 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 400x160cm, amb perfils Cor
70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i
muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

2.720,00

DOS MIL SET-CENTS VINT EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0114 EAF383FE22

Ut

FE-22 Tancament alumini lacat texturat ,amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, 1
fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 270x302cm, amb perfils Cor 70 Hoja
Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes,
segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades
amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la
seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

0115 EAF383FE23

Ut

0116 EAF383FE24

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
3.465,00

TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

FE-23 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable, per a un
buit d'obra de 120x200cm, amb perfils Cor 70
Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra,
tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma
de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

1.020,00

MIL VINT EUROS

FE-24 Barana de vidre laminat transparent
5+5mm, de 70x110cm, col·locada i segellada.
Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

132,00

CENT TRENTA-DOS EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0117 EAQAFi01

u

FI-01 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla practicable i una tarja fixe superior,
per a un buit d'obra de 115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat
al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe
superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm,
interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta
en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

0118 EAQAFi02

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
725,00

SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS

FI-02 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla practicable i una tarja fixe superior,
per a un buit d'obra de 115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat
al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe
superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm,
interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta
en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

725,00

SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS
0119 EAQAFi03

u

FI-03 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla practicable i una tarja fixe superior,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat
al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe
superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm,
interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta
en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

705,00

SET-CENTS CINC EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0120 EAQAFi04

u

FI-04 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla practicable i una tarja fixe superior,
per a un buit d'obra de 90X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic
d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al
forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe
superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm,
interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta
en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

0121 EAQAFi05

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
705,00

SET-CENTS CINC EUROS

FI-05 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla practicable i una tarja fixe superior,
per a un buit d'obra de 90X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic
d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al
forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe
superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm,
interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta
en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

705,00

SET-CENTS CINC EUROS
0122 EAQAFi06

u

FI-06 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, de dues fulles practicables i
tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
135X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de
1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir
per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla
practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat
d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el
perímetre de les fulles/targes; ferratge format
per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense
mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

1.980,00

MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0123 EAQAFi07

u

FI-07 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla practicable i una tarja fixe superior,
per a un buit d'obra de 80X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic
d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al
forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe
superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm,
interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta
en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

0124 EAQAFi08

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
695,00

SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS

FI-08 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla practicable i una tarja fixe superior,
per a un buit d'obra de 80X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic
d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al
forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe
superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm,
interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta
en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

695,00

SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS
0125 EAQAFi09

u

FI-09 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de
100X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de
1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir
per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla
practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat
d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el
perímetre de les fulles/targes; ferratge format
per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense
mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

850,00

VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0126 EAQAFi10

u

FI-10 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de
100X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de
1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir
per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla
practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat
d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el
perímetre de les fulles/targes; ferratge format
per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense
mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

0127 EAQAFi11

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
850,00

VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS

FI-11 Suministre i col·locació de porta de pas
d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de
100X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de
1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir
per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla
practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat
d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el
perímetre de les fulles/targes; ferratge format
per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense
mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

875,00

VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS
0128 EAQAFi12

u

FI-12 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, d'una fulla practicable i tarja
fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de
1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir
per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla
practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat
d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el
perímetre de les fulles/targes; ferratge format
per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense
mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

810,00

VUIT-CENTS DEU EUROS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0129 EAQAFi13

u

FI-13 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, d'una fulla practicable i tarja
fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de
1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir
per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla
practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat
d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el
perímetre de les fulles/targes; ferratge format
per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense
mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.

0130 EAQAFi14

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
810,00

VUIT-CENTS DEU EUROS

FI-14 Conjunt de porta practicable i 3 vidres fixes, per a un buit d'obra de 430x250cm, amb
perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de JANSEN, amb acabat lacat al forn, color a escollir
per la DF, aïllament acústic Rw 44 db, resistència a la pluja batent classes 5A, permeabilitat a
l'aire classe 4, resistència a la càrrega de vent
C5, resistència antibales FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les normatives EN
1125 / EN 179, resistència mecànica classe 4
d'acord a la norma EN 1192. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de
remats i trobades amb tancaments, vidre laminat 5+5mm, col·locat amb llistó de vidre sobre
la perfileria, així com tots els accesoris i remats
necessaris per la sev acorrecta instal·lació. Tot
segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

4.720,00

QUATRE MIL SET-CENTS VINT EUROS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0131 EAQAFi15

u

FI-15 Porta de 2 fulles practicables, per a un
buit d'obra de 160x250cm, amb perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de JANSEN, amb
acabat lacat al forn, color a escollir per la DF, aïllament acústic Rw 44 db, resistència a la pluja
batent classes 5A, permeabilitat a l'aire classe 4,
resistència a la càrrega de vent C5, resistència
antibales FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les normatives EN 1125 / EN 179,
resistència mecànica classe 4 d'acord a la norma EN 1192. Inclou: subminitrament i muntage
de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de
poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre laminat 5+5mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre la perfileria,
així com tots els accesoris i remats necessaris
per la sev acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

0132 EAV7GK80

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.895,00

DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III
90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa
per ambdós costats de cadascuna de les lames
a les cintes de regulació reforçades amb kevlar
(per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames
d'alumini rebordejades per ambdós costats
amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida
d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència
otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie,
Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de xapa d'acer
galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i
Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm

968,36

NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0133 EAV7GK81

UT

RESUM

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III
90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa
per ambdós costats de cadascuna de les lames
a les cintes de regulació reforçades amb kevlar
(per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames
d'alumini rebordejades per ambdós costats
amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida
d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència
otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie,
Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de xapa d'acer
galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i
Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm

PREU EN LLETRA

IMPORT
921,91

NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0134 EAV7GK82

UT

RESUM

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III
90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa
per ambdós costats de cadascuna de les lames
a les cintes de regulació reforçades amb kevlar
(per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames
d'alumini rebordejades per ambdós costats
amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida
d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència
otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie,
Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de xapa d'acer
galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i
Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3350mm

PREU EN LLETRA

IMPORT
932,26

NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

41

QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0135 EAV7GK83

UT

RESUM

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III
90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa
per ambdós costats de cadascuna de les lames
a les cintes de regulació reforçades amb kevlar
(per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames
d'alumini rebordejades per ambdós costats
amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida
d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència
otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie,
Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de xapa d'acer
galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i
Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1480x3350mm

PREU EN LLETRA

IMPORT
889,71

VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0136 EAV7GK84

UT

RESUM

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III
90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa
per ambdós costats de cadascuna de les lames
a les cintes de regulació reforçades amb kevlar
(per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames
d'alumini rebordejades per ambdós costats
amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida
d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència
otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie,
Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de xapa d'acer
galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i
Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1600x3650mm

PREU EN LLETRA

IMPORT
945,31

NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS
0137 EAVJCEA1

m2

Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït amb mosquitera integrada LINIUS L.033.08
de RENSON amb un pas de 33,3mm.
Sidtema format per portants d'alumini extruït
sobre el qual es fixen a pressió les lamel·les i les
portalamel·les/clips de les lamel·les.
Acabats: Anoditzat (20 micres) o Termolacat en
quasevol RAL o colors Syntha Pulvin (60-80 micres). A definir per la DF.
S'inclou: p.p. portes de pas, estructures de suport autònomes, juntes de dilatació, bancades
de suport, ancoratges i tot el necessari per a
deixar la unitat completament acabada.

102,30

CENT DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0138 EAVJCEA2

UT

RESUM

m2

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de
TECHNAL, o similar, segons planols de fusteria,
amb perfils d'alumini extruit segons norma
UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN 573-3:1995 i estat T5 segons la
norma EN755. Acabat anoditzat color definit
per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat
EWAA-EURAS, efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja, desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons
metode i garantía ARQALIS, amb les siguents
especificacions: Lama d'alumini de 50x17mm
col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre
suport d'alumini extruit de 139mm en móduls
de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell
d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical.
Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat amb DELTATONE. Remat
de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris.
Col·locació: Aploma i alinear el rastrell. Fixar el
rastrel al mur amb cargols tira-fons de 5,5mm i
tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima entre rastrells de 1.200mm i vol
màxim de lama respecte del suport de 300mm.
Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm forat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
142,30

CENT QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0139 EAVJCEA3

UT

RESUM

m2

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de
TECHNAL, o similar, segons planols de fusteria,
amb perfils d'alumini extruit segons norma
UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN 573-3:1995 i estat T5 segons la
norma EN755. Acabat anoditzat color definit
per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat
EWAA-EURAS, efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja, desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons
metode i garantía ARQALIS, amb les siguents
especificacions: Lama d'alumini de 50x17mm
col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre
suport d'alumini extruit de 139mm en móduls
de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell
d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical.
Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat amb DELTATONE. Remat
de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris.
Col·locació: Aploma i alinear el rastrell. Fixar el
rastrel al mur amb cargols tira-fons de 5,5mm i
tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima entre rastrells de 1.200mm i vol
màxim de lama respecte del suport de 300mm.
Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm forat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
149,23

CENT QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS
0140 EAVT1360

Ut

Cortina enrotllable exterior amb guies laterals
TBB. Teixit 100% opac, color a definir per la DF.
Accionament elèctric amb motors via ràdio. Inclòs: suports, contrapès, motor, etc.
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 1800x2300mm

545,40

CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS
0141 EAVV9220

Ut

Tendal corredís (TC) amb cables d'acer de TBB.
Teixit de Lona Acrílica, color a definir per la DF.
Accionament elèctric amb motors via ràdio i
sensor de vent. Color del ferratge a definir. Instal·lació a estructura d'acer existent a l'obra (no
inslosa en aquesta partida).
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 6000x5000mm

2.468,63

DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0142 EAWS1210

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs
de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat
a la paret

0143 EB121FB1

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
36,18

TRENTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Barana d'acer galvanitzat formada per passamà
rodó D=40mm, travesser inferior de 40x10mm,
muntants de passamà 40x10mm cada 10cm i
brèndoles D=10mm cada 75mm. De 110 cm
d'alçària, dfixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella.

153,55

CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
0144 EB121FB2

m

0145 EB121FB21

m

0146 EB121FB3

m

Passamà d'acer galvanitzat format per passamà
rodó D=40mm, pipetes d'ancoratge cada
100cm, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

48,32

QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Passamà d'acer inoxidable polit, format per passamà rodó D=40mm, pipetes d'ancoratge cada
100cm, fixat mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

67,32

SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Muntant vertical d'acer galvanitzat en T format
per passamans de 150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques.
Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

67,87

SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0147 EB121FB4

m

Muntant vertical d'acer galvanitzat en L format
per passamans de 150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques.
Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

67,87

SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0148 EB121FB5

UT

RESUM

m

Biga d'acer galvanitzat en T format per passamans de 200x15mm i 150x15mm, ancorat a
cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

PREU EN LLETRA

IMPORT
98,42

NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
0149 EB121FB6

m

Biga d'acer galvanitzat en L format per passamans de 200x15mm i 150x15mm, ancorat a
cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

98,42

NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
0150 EB121FB7

m

0151 EB121FB8

m

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de
120x60x8mm per formació de pèrgola, soldats
a platina base (inclosa en aquesta partida) ancorada a llosa de formigó fixacions mecàniques.
Per a formació de pèrgola.

122,87

CENT VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Traveser horitzontal d'acer galvanitzat en L format per passamans de 150x10mm i 80x10mm,
ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions
mecàniques. Per a posterior ancoratge de les
baranes de façana.

67,87

SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0152 EB121FB9

m

Perfil remat paviment balcons format per passamà d'acer galvanitzat de 100x5mm i pletines
d'ancoratge cada 100cm ancorades a forjat mitjançant fixacions mecàniques

25,78

VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
0153 EB71UC10

m

0154 EB71UE40

u

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

5,36

CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

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

553,72

CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0155 EB71UH20

UT

RESUM

u

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

PREU EN LLETRA

IMPORT
69,58

SEIXANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0156 EB927FF1

u

0157 EB93A010

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer
llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament

22,18

VINT-I-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Rètol exterior corporatiu xapa d'acer inoxidable

510,00

CINC-CENTS DEU EUROS
0158 EC1K1301

m2

0159 ED116171

m

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix,
col·locat adherit sobre tauler de fusta

51,05

CINQUANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,08

DIVUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0160 ED116271

m

0161 ED116371

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,60

DIVUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,07

VINT EUROS amb SET CÈNTIMS
0162 ED116571

m

0163 ED116771

m

0164 ED116871

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

25,15

VINT-I-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

36,23

TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

44,01

QUARANTA-QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS
0165 ED15N711

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

31,48

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0166 ED15N811

UT

RESUM

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

PREU EN LLETRA

IMPORT
39,43

TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
0167 ED15N911

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

52,60

CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0168 ED1Q1162

m

0169 ED352565

u

Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160
mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3.9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau
de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

16,68

SETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

129,58

CENT VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS
0170 ED352775

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

181,39

CENT VUITANTA-UN EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS
0171 ED352B45

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

66,24

SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
0172 ED352D55

u

0173 ED352J85

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

108,92

CENT VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

265,25

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0174 ED353565

u

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

0175 ED353775

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
154,03

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

221,79

DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS
0176 ED353B45

u

Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40
cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

78,99

SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
0177 ED353D55

u

Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50
cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

124,87

CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS
0178 ED354565

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

180,94

CENT VUITANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0179 ED354J85

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80
cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

363,74

TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0180 ED357565

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

220,97

DOS-CENTS VINT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0181 ED357B45

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

0182 ED357D55

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
109,25

CENT NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

173,01

CENT SETANTA-TRES EUROS amb UN CÈNTIMS
0183 ED358565

u

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

245,42

DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
0184 ED3KBF00

U

Pericó separador de greixos prefabricat de CAINOX o equivalent, capacitat 191 litres,
765x506x702mm, amb dipòsit de 25litres i dosificador de productes enzimàtics tipus bactiplus
o equivalent amb programador, connectat a la
xarxa de sanejament. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

1.631,42

MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
0185 ED51LDM1

u

0186 ED51Q0X3

u

Bonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques

39,20

TRENTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200
mm de costat , amb tapa registre metàl·lica de
400x400 mm, col·locada fixacions mecàniques

119,82

CENT DINOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
0187 ED5A5A00

m

0188 ED5A5D00

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè
d'alta densitat de 100 mm de diàmetre

6,21

SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè
d'alta densitat de 125 mm de diàmetre

6,55

SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0189 ED5A5F00

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè
d'alta densitat de 160 mm de diàmetre

8,74

VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0190 ED5A5G00

UT

RESUM

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè
d'alta densitat de 200 mm de diàmetre

PREU EN LLETRA

IMPORT
9,69

NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
0191 ED7FP262

m

0192 ED7FP362

m

0193 ED7FP462

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

33,74

TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

42,20

QUARANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

51,93

CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
0194 ED7K3432

m

0195 ED7K3442

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

55,87

CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

74,38

SETANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
0196 ED7K3452

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

108,35

CENT VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
0197 ED7K3472

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
400 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

248,55

DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0198 ED7K677S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110
mm, penjat al sostre

38,68

TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0199 ED7K687S

UT

RESUM

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125
mm, penjat al sostre

PREU EN LLETRA

IMPORT
44,46

QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS
0200 ED7K697S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160
mm, penjat al sostre

58,91

CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0201 ED7K6B7S

m

0202 EE22AC01

u

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200
mm, penjat al sostre

88,89

VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència calorífica útil, model
Vitocrossal 100 CI1 de Viessmann o equivalent,
per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6
bar de pressió, en acer inoxidable, pes 295 kg,
dimensions 750x875x1500 mm, amb quadre de
regulació, quadre de comandament per al control de la temperatura ambiental, kit de seguretat, kit de tall hidràulic, vàvula antirretorn en impulsió, sonda de temperatura exterior, amb regulació Vitotronic, cremador cilindric MatriX
modulant, vàlvules, purgadors, pirostat, sonda
de temperatuta exterior, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, col·locada sobre bancada sobre elements antivibratoris. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de
la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF,
especificacions fabricant i normativa vigent.

10.441,81

DEU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS
0203 EE41AC01

u

Conjunt xemeneia modular metàl·lica per a evacuació PDC caldera, tipus Dinak DW amb junta
o equivalent, amb xemeneia circular de doble
paret d'acer inoxidable amb aïllament interior
de llana de roca d'alta densitat, de 300 mm de
diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc
i muntada superficialment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

5.036,86

CINC MIL TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

0204 EE42Q112D9BQ m

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-150-05 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

19,83

DINOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0205 EE42Q154

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

23,98

VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
0206 EE42Q312D9BM m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-100-05 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

17,59

DISSET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
0207 EE42Q324

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

17,14

DISSET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
0208 EE42Q412D9BN m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment.
Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

15,26

QUINZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
0209 EE42Q754

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

25,82

VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
0210 EE42Q852D9CQ m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-200-08 de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm i muntat superficialment.Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

28,61

VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
0211 EE42Q854

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

27,09

VINT-I-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0212 EE42QB54

UT

RESUM

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

PREU EN LLETRA

IMPORT
64,50

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0213 EE42QF54

m

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

67,74

SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0214 EE44AC02

m

Tub flexible de D150 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de fibra
de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, inclòs
segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de
tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.

20,54

VINT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
0215 EE44AC03

m

0216 EE44AC04

m

0217 EE4Z0J44

u

Tub flexible de D200 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de fibra
de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, inclòs
segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de
tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.

21,20

VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

Tub flexible de D250 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de fibra
de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat, inclòs
segellat i juntes i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.

4,65

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

20,07

VINT EUROS amb SET CÈNTIMS
0218 EE4Z0J54

u

0219 EE4ZDJF4

u

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 175 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

20,88

VINT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 450 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

63,46

SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

55

QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0220 EE51AC01

m2

Formació de conducte rectangular de panell de
llana de vidre d'alta densitat de 25 mm de
gruix, revestit a la cara exterior per alumini (alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft) i per
l'interior amb teixit de vidre acustic d'alta resistencia mecànica, tipus Climaver Neto o equivalentmuntat i fixat a paraments amb elements
de suspensió, junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes tipus NETO o
equivalents, accessoris, peces especials, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de
la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF,
especificacions fabricant i normativa vigent.

0221 EE52AC01

m2

0222 EE611AA1HI3H

m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
35,45

TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Formació de conducte rectangular de xapa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, muntat i fixat a paraments amb elements de suspensió, inclosa pp d'accessoris, peces especials de connexió a equips/reixes, junt elàstic pla antivibratori,
registres cada 10m, segellat i juntes, accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

47,61

QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de
llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica
<=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125
m2.K/W, amb teixit de vidre negre, muntat interiorment. Article: ref. 46456 de la serie Interior
de conductes d'ISOVER

53,67

CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
0223 EE61BJAF

m2

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de
llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica
<=0.04 W/mK, resistència tèrmica >=0,625
m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiva, muntat exteriorment

61,57

SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0224 EE91AC03

UT

RESUM

u

Conjunt col·lector terra radiant 4 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc
P HKV-D per a 4 circuits en armari per a instal·lació empotrada, compost per col·lector
d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per l'actuador elèctric per circuit, de
diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió
màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.; connexions
principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per
Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 5 per
instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal
lacada en color blanc, de dimensions Ample
500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera
de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
462,80

QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0225 EE91AC04

UT

RESUM

u

Conjunt col·lector terra radiant 7 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc
P HKV-D per a 4 circuits en armari per a instal·lació empotrada, compost per col·lector
d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per l'actuador elèctric per circuit, de
diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió
màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.; connexions
principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per
Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 5 per
instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal
lacada en color blanc, de dimensions Ample
500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera
de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
619,79

SIS-CENTS DINOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0226 EE91AC05

UT

RESUM

u

Conjunt col·lector terra radiant 9 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc
P HKV-D per a 4 circuits en armari per a instal·lació empotrada, compost per col·lector
d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per l'actuador elèctric per circuit, de
diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió
màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.; connexions
principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per
Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 7 per
instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal
lacada en color blanc, de dimensions Ample
700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera
de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
753,65

SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0227 EE91AC06

UT

RESUM

u

Conjunt col·lector terra radiant 10 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector
d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per l'actuador elèctric per circuit, de
diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió
màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.; connexions
principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per
Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 7 per
instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal
lacada en color blanc, de dimensions Ample
700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera
de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
806,02

VUIT-CENTS SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0228 EE91AC07

UT

RESUM

u

Conjunt col·lector terra radiant 11 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector
d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per l'actuador elèctric per circuit, de
diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió
màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.; connexions
principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per
Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 7 per
instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal
lacada en color blanc, de dimensions Ample
700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera
de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
850,99

VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0229 EE91AC08

UT

RESUM

u

Conjunt col·lector terra radiant 12 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector
d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per l'actuador elèctric per circuit, de
diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió
màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.; connexions
principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per
Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 8,5 per
instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal
lacada en color blanc, de dimensions Ample
850 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera
de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
951,42

NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
0230 EEA2AR33

u

Connexió a xarxa d'AFS, format per canonades
de PP, de diàmetre segons plànols, aillades
amb aillament d'escuma elastomèrica sense halogens de gruix mínim 25mm, segons diàmetre
canonada i RITE, amb recobriment d'alumini tipus ARMAFLEX+ARMAFINISH. Inclòs vàlvuleria,
p.p de peces especials, protecció amb contratubs als passos, grapes de subjecció a parets o
sostres amb juntes de goma i brides corresponents independents per a cada tub i accessoris
soldats. Totalment instal.lat, muntat i provat, inclòs proves de càrrega i estanqueitat i peces

752,04

SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0231 EEA2AR44

UT

RESUM

u

Conjunt connexionat elèctric i de control de
tots els components de la instal.lació. Inclou cablejat, tubs i/o canals, accessoris, quadres elèctrics i connexionat de components, col.locació i
connexió de quadre elèctric amb proteccions i
comptadors i d´elements en local tècnic. Inclou
tots els accessoris necessaris o convenients sota
criteri i supervisió de DF per al correcte funcionament i muntatge segons especificacions del
fabricant i del projecte.

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.731,86

MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
0232 EEH1AC01

u

Suministre i muntatge de refredadora d'aigua
de condensació per aire amb 4 ventiladors
axials, model NX/SL-CA 0512P de Climaveneta
o equivalent, d'alta eficiència, supersilenciada,
de 133 kW de potència frigorífica, de 40 a 45
kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus
Scroll i 1 circuit, fluid frigorífic R410A, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al
costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer
inoxidable al costat de l'aigua, col.locada. Amb
kit hidrònic circuit primari compost per 2 bombes de 2 pols i baixa pressió i dipòsit d'inèrcia
de 500 litres. Inclou alimentació elèctrica, quadre elèctric, termometres, manòmetres, maniguets flexibles, vàlvules de buidat, purgador
manual, cablejat en tub metàl.lic fins a quadre
extern, transport, muntatge i posada en marxa,
i resta d'accessoris, peces especials, suports i
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

35.530,87

TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS
0233 EEJ1AC01

u

Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf
o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador EC centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2,55 kW de potència frigorífica màxima
i 2,29 kW de potència calorífica, Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

421,18

QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0234 EEJTAC01

UT

RESUM

u

Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU
TEW 130 de Wolf o equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling, sistema d'instal·lació de 4
tubs, cabal nominal de 7535 m3/h, estructura
de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx
de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred
i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de
38,1 kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua
(7°/12°)) i 27,42 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt
G4, filtre de bossa F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres de bossa F9 i F7, de dimensions
4367x1932x2034mm i pes total 1534 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de sanejament,
servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
17.826,33

DISSET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb
TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0235 EEJTAC02

UT

RESUM

u

Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU
TEW 85 de Wolf o equivalent, per a intempèrie,
segons fulls tècnics, de cabal i potència segons
projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb
freecooling, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 5070 m3/h, estructura de tub
metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50
mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor
de tub de coure amb aletes d'alumini de 25,6
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua
(7°/12°)) i 19,44 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt
G4, filtre de bossa F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres de bossa F9 i F7, de dimensions
4367x1322x1424mm i pes total 1123 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de sanejament,
servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
14.498,33

CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS
amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0236 EEJTAC03

UT

RESUM

u

Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU
TEW 159 de Wolf o equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling, sistema d'instal·lació de 4
tubs, cabal nominal de 8765 m3/h, estructura
de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx
de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred
i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de
44,3 kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua
(7°/12°)) i 30,24 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt
G4, filtre de bossa F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres de bossa F9 i F7, de dimensions
4367x2034x2034mm i pes total 1814 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de sanejament,
servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
19.467,33

DINOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
TRENTA-TRES CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0237 EEJTAC04

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

u

Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU
TEW 21 de Wolf o equivalent, per a intempèrie,
segons fulls tècnics, de cabal i potència segons
projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb
freecooling, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 1440 m3/h, estructura de tub
metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50
mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor
de tub de coure amb aletes d'alumini de 5,53
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua
(7°/12°)) i 7,29 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt
G4, filtre de bossa F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres de bossa F9 i F7, de dimensions
3553x1118x1016mm i pes total 570 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica,
desguàs i connexió a xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

IMPORT
10.494,33

DEU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
0238 EEK1AC01

u

0239 EEK1AC02

u

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de
Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
1000x150 mm, amb comporta de regulació de
cabal, amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

109,75

CENT NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de
Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x150 mm, amb comporta de regulació de
cabal, amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

48,38

QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0240 EEK1AC09

u

Conjunt de reixa linial de dimensions
1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames
horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb comporta de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment
amb adaptador per conducte. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

0241 EEK1AC10

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
121,89

CENT VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Conjunt de reixa linial de dimensions
1000x100mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames
horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb comporta de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment
amb adaptador per conducte. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

128,55

CENT VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
0242 EEK2AC01

u

0243 EEK2AC02

u

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o
equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 800x200 mm, amb
plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

72,14

SETANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o
equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1000x200 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment.
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

81,60

VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0244 EEK2AC03

u

Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o
equivalent, d'una filera d'aletes fixes verticals,
d'alumini lacat blanc, de 1000x300 mm, amb
plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

0245 EEK8AC01

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
140,67

CENT QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15 mm d'amplària, model
LK-70 de Koolair o equivalent, de 1000 mm de
llargària, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre, amb comporta de regulació, acabat a definir, muntat al
sostre. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

242,22

DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS
0246 EEKN1DB0

u

0247 EEKN1RM0

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

130,26

CENT TRENTA EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

283,85

DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS
0248 EEKQ42A1

u

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat
de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

104,21

CENT QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
0249 EEKQPA23

u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament
amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 Nm, de
200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

150,78

CENT CINQUANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0250 EEKQPA33

u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament
amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 Nm, de
200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

0251 EEKQPA35

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
157,60

CENT CINQUANTA-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament
amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 Nm, de
300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

159,75

CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
0252 EEKQPA47

u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament
amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 Nm, de
400 mm de llargària, 250 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

162,84

CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0253 EEKQPA4B

u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament
amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 Nm, de
600 mm de llargària, 250 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

168,35

CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
0254 EEKQPA57

u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament
amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 Nm, de
400 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

172,99

CENT SETANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS
0255 EEKQPA5B

u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament
amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 Nm, de
600 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

178,42

CENT SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

70

QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0256 EEM3AC03

UT

RESUM

u

Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal
màx.600m3/h, amb estructura de suport amb
elements elastics interposats amb l'estructura
de l'edifici, connexionat elèctric i de conductes,
inclou posada en marxa, amb p.p. de peces especials, accessoris, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
192,31

CENT NORANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
0257 EEM3AC04

u

Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT
de S&P o equivalent per a cabal segons plànols, amb estructura de suport amb elements
elastics interposats amb l'estructura de l'edifici,
connexionat elèctric i de conductes, inclou posada en marxa, amb p.p. de peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

181,54

CENT VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0258 EEP31155

u

0259 EEP3AC01

u

0260 EEP3AC02

u

Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de
connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

64,80

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Boca d'extracció model GPD.100 de KOOLAIR o
equivalent, de xapa esmaltada, amb adaptador
per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

23,16

VINT-I-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o
equivalent, de xapa esmaltada, amb adaptador
per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

25,53

VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0261 EEP3AC03

u

Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o
equivalent, de xapa esmaltada, amb adaptador
per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

0262 EEU11113

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
21,20

VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

15,19

QUINZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
0263 EEU4AC06

u

Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum
d'ACS, model Refix DT 200 per a sistemes
d'ACS amb aigua potable de Sedical o equivalent, de V=200 l de capacitat, per a un volum
d'instal.lació previst de 2842 litres,amb connexions roscades R 1 1/4 ´´, membrana recanviable segons DIN 4807, amb vàlvula de recirculació d'aigua (antilegionela) pressió de fàbrica 4
bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de
la membrana 70ºC, pressió i temperatura de
disseny màximes 10bar / 70ºC, inclosa vàlvula
de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i
tancament. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

1.466,79

MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS
0264 EEU4AC07

u

Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari
fred, model Reflex NG 50/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent, de V=50 l de capacitat, per a un volum
d'instal.lació previst de 1875 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar
(nitrogen). temperatura màx. en continu de la
membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de
seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

181,79

CENT VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS
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0265 EEU4AC08

u

Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera,
model Reflex NG 18/6 per a sistemes tancats de
calefacció i clima de Sedical o equivalent, de
V=18 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de 150 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons
DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen).
temperatura màx. en continu de la membrana
70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes
6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

0266 EEU4AC09

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
113,79

CENT TRETZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model Reflex N 400/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o
equivalent, de V=400 l de capacitat, per a un
volum d'instal.lació previst de 5628 litres, amb
connexions roscades R 1´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5
bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de
la membrana 70ºC, pressió i temperatura de
disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula
de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i
tancament. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

833,79

VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS
0267 EEUVAC01

u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb
tub PP16 amb aïllament, segons plànols, fitxes i
esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a equip accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

134,66

CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

73

QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0268 EEUVAC02

u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb
tub PP25 amb aïllament, segons plànols, fitxes i
esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a equip accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

0269 EEUVAC03

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
151,10

CENT CINQUANTA-UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb
tub PP32 amb aïllament, segons plànols, fitxes i
esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a equip accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

271,98

DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
0270 EEUVAC04

u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb
tub PP20 amb aïllament, segons plànols, fitxes i
esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a equip accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

118,99

CENT DIVUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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0271 EEUVAC10

UT

RESUM

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat
elèctric, hidràulic i de regulació del circuit primari de calefacció i ACS, de caldera i de xarxa
urbana de biomassa, dels elements inclosos en
sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres,
sondes, vàlvules de buidat, purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi i els no especificats directament en aquest
document. Totalment instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i
criteri DF i probat .

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.363,74

DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0272 EEUVAC11

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat
elèctric, hidràulic i de regulació del circuit secundari de calefacció, dels elements inclosos en
sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres,
sondes, vàlvules de buidat, purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi i els no especificats directament en aquest
document. Totalment instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i
criteri DF i probat .

1.352,99

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS
0273 EEUVAC12

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat
elèctric, hidràulic i de regulació del circuits secundari i de consum d'ACS, dels elements inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós
canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de
tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass
antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat, purgadors,
elements de comptatge segons esquema de
principi i els no especificats directament en
aquest document. Totalment instal.lat amb tots
els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri DF i probat .

2.174,24

DOS MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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CODI

0274 EEUVAC13

UT

RESUM

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat
elèctric, hidràulic i de regulació del circuit primari i secundari fred, dels elements inclosos en
sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall,
col.lectors, termometres, manometres, sondes,
vàlvules de buidat, elements de comptatge segons esquema de principi i els no especificats
directament en aquest document. Totalment
instal.lat amb tots els elements segons projecte,
normativa d'aplicació i criteri DF i probat .

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.767,24

MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
0275 EEUVAC20

u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb
tub PP50 amb aïllament, segons plànols, fitxes i
esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a equip accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

334,08

TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb VUIT
CÈNTIMS
0276 EEUVAC21

u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb
tub PP40 amb aïllament, segons plànols, fitxes i
esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a equip accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

228,82

DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
0277 EEUVAC22

u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb
tub PP63 amb aïllament, segons plànols, fitxes i
esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a equip accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

440,47

QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb
19 juliol 2018
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PREU EN LLETRA

IMPORT

QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS
0278 EEV2AC01

u

0279 EEV2AC11

u

Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o
equivalent, adequat per a aplicacions de calefacció per terra radiant. Carcassa plana, per
muntar sobre una caixa d'encastar o directament a la paret. Display retroil·luminat amb llum
blanca. Inclou indicació d'estat amb símbols de
disseny clar i organitzats lògicament. Es maneja
amb 3 tecles; amb ajust del valor de consigna
en passos de 0,5 graus i precisió de consigna
mitjançant la tecnologia de regulació per modulació per amplada de pols PWM. Ampli rang
d'ajust de temperatura amb visualització de la
temperatura actual i de l'hora i dia de la setmana. Reducció de la temperatura mitjançant el
programador horari intern (amb tres programes dia) o amb programador digital extern REHAU Nea. Funció integrada de protecció contra
congelació i protecció de les vàlvules. Pot controlar max. 5 actuadors tèrmics. Inclosos tots els
accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de
la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat
i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

76,29

SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o equivalent model
ARFT/R-NTC20K/S Rang -30...70ºC / 0....98% .
Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

468,37

QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-SET CÈNTIMS
0280 EEV2AC13

u

Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod. SL404F1243 Rang 0,4...3,5 bar. Inclós
peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

294,12

DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS
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0281 EEV2AC27

u

Sonda de temperatura de conducte d'aire reacció ràpida mod. KNTFS/NTC20K/300 de longitud 300 mm Rang -50...110ºC de la marca Sedical o equivalent, amb accessori de muntatge
MF Z60.3. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat, provat i en funcionament
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

0282 EEV2AC40

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
89,37

VUITANTA-NOU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

Sonda de CO2 per a muntatge en conducte,
model KAC02-U de Sedical o equivalent, rang
0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat, provat i en funcionament
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

427,37

QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS
0283 EEV2AC41

u

Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent, rang 0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

387,37

TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS
0284 EEV4AC01

m

0285 EEV4AC02

m

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis,
2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

4,83

QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis,
2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

4,83

QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0286 EEV4AC20

m

Cable LON BUS,2x1,5 mm2 trenat, conductor
sòlid i sense apantallar, ref. AK3781, no propagador de flama, no propagador d'incendi, nula
emisió de gasos corrosius, zero halògens.

4,98

QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI

0287 EEV4AC21

UT

RESUM

m

Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat, conductor
sòlid i sense apantallar, no propagador de flama, no propagador d'incendi, nula emisió de
gasos corrosius, zero halògens.

PREU EN LLETRA

IMPORT
6,13

SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
0288 EEV5AC14

u

Detector de falta de fluxe d'aigua, model SW1
de Sedical o equivalent, per canonades d'1´´ a
8´´. Inclós peces especials, accessoris, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de
la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat, provat i en funcionament segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

285,04

DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS
0289 EEV5AC22

u

Quadre elèctric principal per autòmata de regulació. Inclós peces especials, accessoris, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de
la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat, provat i en funcionament segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

2.398,09

DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb
NOU CÈNTIMS
0290 EEV5AC28

u

Mòdul de paret amb sonda de temperatura i
pantalla digital, model SCLCMTR42 de Sedical o
equivalent, amb modificador de consigna i de
velocitats ventilador. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

138,04

CENT TRENTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
0291 EEV5AC29

u

Controlador de temperatura ambient, model
SCLMERS4 de Sedical o equivalent, aplicació
configurable, Bacnet MSTP, alimentació 230vca.
Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

263,04

DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS
0292 EEV5AC32

u

Quadre per mòdul climatitzador. Inclós peces
especials, accessoris, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

363,46

TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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PREU EN LLETRA

IMPORT

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
0293 EEV5AC33

u

Quadre per fancoils. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

363,46

TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS
0294 EEV5AC34

u

Quadre per a terra radiant. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i
en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

159,56

CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
0295 EEV5AC43

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model
V5013R1065 de la marca Sedical o equivalent.
PN16 1´´. Cos de llautó i elements interns d'acer
inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors
de connexió, p.p d'accessoris. Kvs 10 i servomotor a 24V senyal 0/10V model ML7420A6025
de Sedical o equivalent. Inclós peces especials,
accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

534,32

CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-DOS CÈNTIMS
0296 EEV5AC44

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model
V5013R1081 de la marca Sedical o equivalent.
Cos de llautó i elements interns d'acer inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors de connexió, p.p d'accessoris. Kvs 25 i servomotor a
24V senyal 0/10V model ML7420A6025 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

602,32

SIS-CENTS DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0297 EEV5AC45

UT

RESUM

u

Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model
VSMF-325-6.3P de la marca Sedical o equivalent. PN16 Cos de llautó i elements interns d'acer inoxidable, connexions roscades 1´´. Joc de
ràcors de connexió, p.p d'accessoris. Kvs 4 i servomotor modulanta 24V senyal 0/10V model
M7410E1002 180Nm de Sedical o equivalent.
Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
335,32

TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0298 EEV5AR01

u

Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus
600 T. Inclou terminal d'operador i servidor
web IP. Comunicació multiprotocol BACnet IP,
BACnet MS / TP, LonWorks, PanelBus, ModBus.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

3.676,64

TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0299 EEV5AR04

u

Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca
- 12 A. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

347,32

TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb
TRENTA-DOS CÈNTIMS
0300 EEV5AR05

u

Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus)
model SCLIOP821A de la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

396,32

TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0301 EEV5AR06

u

Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus)
model SCLIOP822A de la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

429,32

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0302 EEV5AR07

u

Mòdul de 12 entrades digitals (PanelBus) model SCLIOP823A de la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

368,32

TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0303 EEV5AR08

u

Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model
SCLIOP824A de la marca Sedical o equivalent.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

293,32

DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0304 EEV5AR09

UT

RESUM

u

Bloc de terminals per connexió per a sortides i
entrades analògiques model SXS 821-822 de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat,
connectat, provat i instal.lat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
145,32

CENT QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0305 EEV5AR10

u

Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

145,32

CENT QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0306 EEV5AR14

u

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/300 de la marca Sedical o equivalent, longitud 300 mm, rang 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina Sedical
THMS300 i p.p d'accessoris, acoblament per a
muntatge de sondes. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

222,32

DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0307 EEV5AR28

u

Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal, segons distribució
final, per a distribució de cablejat, inclou p.p de
peces especials de gir i canvis de direcció, caixes de derivació, posta a terra. Totalment muntat, instal.lat i connectat.

431,96

QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS
0308 EEV5AR31

u

Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

145,32

CENT QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0309 EEV5AR33

u

0310 EEV5AR36

u

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/100 de la marca Sedical o equivalent, longitud 100 mm, rang 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina de llautó Sedical THMS100 i p.p d'accessoris, acoblament per a muntatge de sondes. Totalment
muntat, connectat, provat i instal.lat.

127,32

CENT VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Sonda de pressió diferencial multirang, model
DDMU/1 de Sedical o equivalent, rang 0...10 v
24Vac. Inclou p.p d'accessoris, acoblament per
a muntatge de sondes. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

366,32

TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0311 EEV5AR40

UT

RESUM

u

Pressostat diferencial per filtres bruts model
DDW/H-20 de Sedical o equivalent, rang
30...400 Pa. Inclou p.p d'accessoris. Totalment
muntat, connectat, provat i instal.lat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
133,32

CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
0312 EEV5AR41

u

Servomotor per accionament de comporta, model N10010 de la marca Sedical o equivalent.
Temps 90 s. Parell 10 Nm. Superficie 2 m2. Control modulant 0-10v, alimentació 24VAC . Inclou p.p d'accessoris. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

229,50

DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS
0313 EEVGAC01

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de
medició Supercal 531 de Sedical o equivalent,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per
a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb sortida 12V DC, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Inclou transformador,
accessoris i resta d'elements per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, instal.lat i
connectat.

1.801,70

MIL VUIT-CENTS UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0314 EEVGAC02

UT

RESUM

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de
medició Supercal 531 de Sedical o equivalent,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
2´´ de diàmetre nominal, per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a
energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb sortida 12V DC, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Inclou transformador,
accessoris i resta d'elements per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, instal.lat i
connectat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.332,70

MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS
0315 EEVGAC03

u

Comptador d'energia elèctrica amb emissor
d'impulsos, model SCE ALL 2Q PUL 6 de Sedical
o equivalent. Inclós peces especials, accessoris,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat, provat i en funcionament
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

256,70

DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS
0316 EEVWAC01

u

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o equivalent. Programació i posada en marxa de controladors i pantalles gràfiques, elaboració d'horaris, configuració
d'usuaris... Tot totalment provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

4.500,00

QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS
0317 EF21H812

m

0318 EF21H912

m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

34,81

TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

49,08

QUARANTA-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0319 EF21HA12

m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76.1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

0320 EF21HB12

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
68,63

SEIXANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN=80
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

84,96

VUITANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
0321 EF5283B2

m

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,48

DEU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
0322 EF5293B2

m

0323 EF52C3B2

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

11,90

ONZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

19,44

DINOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
0324 EF52D5B2

m

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

27,56

VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0325 EF91AC01

UT

RESUM

m

Conjunt tub i accessoris traçat hidràulic per a
terra radiant. Subministrament i instal·lació de
tub de polietilè multicapa tipus Rautherm Speed 16x1,5 mm de REHAU o equivalent per a calefacció, SDR 11, Classe d'aplicació 4/8
bar., material PE-Xa amb capa EVAL-barrera antioxígen segons UNE EN 1264. Homologació
DIN Certco i
marcat AENOR segons UNE EN ISO 15875. Inclou ràcor eurocono 3/4 ´´per a connexió del
tub PE-Xa, corba guia de 90º 16/17 i tub protector. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots
els accessoris, suports i resta d'elements de
muntatge necessaris pel correcte funcionament
de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat
i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
31.967,78

TRENTA-UN MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS
amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
0326 EF91AC02

m

Conjunt muntatge i instal·lació base terra radiant. Subministrament i instal·lació de conjunt,
tot de Rehau o quivalent, format per foli de protecció PE 0,2mm, cinta adhesiva, aïllament perimetral autoadhesiu d'escuma de PE, perfil per a
juntes de dilatació, additiu per a morter, pont
per a panells aïllants de nopes i tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

6.425,04

SIS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb
QUATRE CÈNTIMS
0327 EF922PB6

m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

4,65

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
0328 EF925PBA

m

0329 EF925PBC

m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

4,40

QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

5,00

CINC EUROS
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Nº

CODI

UT

RESUM

0330 EF925PBE

m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

0331 EF925PBG

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
6,23

SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

9,00

NOU EUROS
0332 EF925PBJ

m

0333 EF925PBK

m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

11,68

ONZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

15,44

QUINZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
0334 EF925PBM

m

0335 EF925PBP

m

0336 EFB17655

m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

20,03

VINT EUROS amb TRES CÈNTIMS

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior
de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat
a pressió i col·locat superficialment

25,95

VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

11,44

ONZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
0337 EFB19655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

16,46

SETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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Nº

CODI

UT

RESUM

0338 EFB24355

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

0339 EFB25355

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
3,11

TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,84

TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
0340 EFB26355

m

0341 EFB2AC02

m

0342 EFB4AC03

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

4,79

QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Escomesa gas per a 13,78 m3/h, MPB, previsió
de PE100 DN63, inclou obertura de rasa i connexió a xarxa i armari de regulació i distribució,
colocació en rasa i reomplert amb sorra crivada,
senyalització amb cinta cia + clau de tall en carrer en arqueta, segons normes de cia subministradora, reposició de paviment en carrer. Inclos
pp de legalització de la instal.lació, permisos
proves d'estanqueitat i peces especials de suport, fixació i dilatació, totalment instal.lat i provat.

27,28

VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Escomesa AFS edifici. Subministrament i muntatge de canonada per a aigua freda amb tub
de polietilè d'alta densitat de 16atm de pressió,
per un diàmetre nominal de 90 mm. i longitud
estimada L=10 m., amb fitting d'alumini per
anar en rasa o sota paviment, amb part proporcional de fitting, brides, dilatadors, peces especials, tub tapat amb sorra seca garbellada, muntatge segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació general, vàlvula de pas, filtre, vàlvula de retenció,
aixeta de probes i manòmetre, reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb proves de càrrega segons documentació projecte,
especificacions companyia subministradora i
normatives.

49,60

QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0343 EFB4AC04

m

Conjunt tub d'alimentació general. Conjunt format per tub d'alimentació de PE d'alta densitat,
PN 16, serie SDR 11 i diàmetre nominal 75
mm., en rasa, envoltat de sorra cribada i seca.
Pintat amb pintura Armafinish, amb brides elàstiques interposades amb p.p. de peces especials, fitting, colzes, accesoris, fixacions i reduccions per canvi se secció o sentit. Tot, segons
normes de l'aigua i normes particulars Cia., dimensions i característiques segons projecte. Totalment instal·lat, connectat, proves de càrrega
realitzades i en perfecte funcionament.

0344 EFB4AC05

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
38,29

TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Escomesa incendis. Subministrament i muntatge de tuberia per aigua freda amb tub de polietilé d'alta densitat de 16atm de pressió, per un
diàmetre interior de 75 mm., amb fitting d'alumini per anar soterrat, amb part proporcional
de fitting, brides, dilatadors, peces especials,
tub tapat amb sorra seca garbellada, muntatge
segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació general,
vàlvula de pas, filtre, vàlvula de retenció, aixeta
de proves i manòmetre, reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb proves de càrrega segons documentació projecte,
especificacions companyia subministradora i
normatives.

53,62

CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
0345 EFQ33A7L

m

0346 EFQ33A9L

m

0347 EFQ33ABL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,99

SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

8,00

VUIT EUROS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

8,84

VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
0348 EFQ33CCL

m

0349 EFQ33CEL

m

0350 EFQ33CGL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

10,56

DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

11,92

ONZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

13,25

TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
0351 EFQ33CJL

m

0352 EFQ33CLL

m

0353 EFQ3647L

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

14,34

CATORZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

15,62

QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

5,52

CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0354 EFQ3649L

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0355 EFQ364BL

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
6,28

SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7,19

SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS
0356 EFQ364CL

m

0357 EFQ364EL

m

0358 EFQ364JL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7,83

SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

9,00

NOU EUROS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11,34

ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
0359 EFQ364LL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

11,81

ONZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0360 EFQ36C7L

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0361 EFQ36C9L

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
9,71

NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

10,83

DEU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0362 EFQ36CBL

m

0363 EFQ36ECL

m

0364 EFQ36EEL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

12,10

DOTZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

20,63

VINT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

24,79

VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
0365 EFQ36EJL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

31,31

TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0366 EFQ36ELL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0367 EFQ3V4LL

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
34,36

TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm
de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

24,36

VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
0368 EFR11512

m

0369 EFR11612

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

16,24

SETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

14,34

CATORZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
0370 EFR11712

m

0371 EFR11912

m

0372 EFR11B12

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

19,24

DINOU EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

23,42

VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 170 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

24,94

VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0373 EFR11C12

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

25,83

VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0374 EFR11D12

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

26,37

VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0375 EFW1AC02

UT

RESUM

u

Clau de escomesa de gas pas i/o registre en perico, clau de bronze de d. interior 40 mm. PN
16 atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre de
la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa interior, tot segons normativa, memoria, detalls constructius i esquemes
de la cia subministradora, inclos part proporcional de contratub en mur del diametre adient
per el pas de l'escomesa, tija armari regulacio,
segons projecte. Totalment instal·lat, proves de
càrrega i en perfecte funcionament.

PREU EN LLETRA

IMPORT
276,68

DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
0376 EFW1AC03

u

Clau d'edifici en perico, clau de bronze de d. interior 50 mm. PN 16 atm., inclou pericó d'obra
enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons diametre de
la clau de registre de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa interior,
tot segons normativa, memoria, detalls constructius i esquemes de la cia subministradora,
inclos part proporcional de contratub en mur
del diametre adient per el pas de l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment
instal·lat, proves de càrrega i en perfecte funcionament.

368,72

TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS
0377 EFW1AC04

u

Clau d'escomesa de pas i/o registre en perico,
clau de bronze de d. nominal 75 mm. PN 16
atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre de la
cia connectada a l'escomesa i al començament
de l'escomesa interior, tot segons normativa,
memoria, detalls constructius i esquemes de la
cia subministradora, inclos part proporcional de
contratub en mur del diametre adient per el
pas de l'escomesa, tija armari regulacio, segons
projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega
i en perfecte funcionament.

309,91

TRES-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0378 EG1PAC01

UT

RESUM

u

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM compost per tots elements
exigits per la cia subministradora. corresponent
a un TMF-10 400 A de doble aïllament, format
per regleta, comptadors, comprovació, rellotge
triple tarifa diaria, proteccions (magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament insta·lat, inclou trafos, comptagor triple
tarifa, maxímetre, comptador de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat,
provat i autoritzat per la cia subministradora,
d'acord amb la seva normativa i els criteris de
la direcció facultativa.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.786,49

DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
0379 EG1PAC02

u

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM compost per tots elements
exigits per la cia subministradora. corresponent
a un TMF-10 100 A de doble aïllament, format
per regleta, comptadors, comprovació, rellotge
triple tarifa diaria, proteccions (magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament insta·lat, inclou trafos, comptagor triple
tarifa, maxímetre, comptador de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat,
provat i autoritzat per la cia subministradora,
d'acord amb la seva normativa i els criteris de
la direcció facultativa.

1.959,62

MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0380 EG22TK1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com
a canalització soterrada

6,63

SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
0381 EG23E515

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió
endollada i muntat superficialment

3,22

TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0382 EG2DAC01

pa

Conjunt canalitzacions instal·lació elèctrica formada per tubs plàstics, flexibles i rígids, tubs
metàl·lics, caixes de derivació quadrades, rectangulars i circulars de plàstic, safates metàl·liques
i resta d'elements per a la correcta subjecció i
traçat dels circuits elèctrics.Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
8.000,00

VUIT MIL EUROS
0383 EG2DAC02

pa

0384 EG2DAC03

pa

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons especificacions projecte
específic i fabricant, formada per cablejat, canalitzacions, mecanismes, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

3.350,00

TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

Conjunt instal·lació elèctrica interior habitacions
segons especificacions projecte, formada per
cablejat, canalitzacions, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

1.460,00

MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS
0385 EG312194

m

0386 EG3121G4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,69

SIS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

29,26

VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
0387 EG312324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,55

UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
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Nº

CODI

UT

RESUM

0388 EG312334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

0389 EG312344

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
1,87

UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,36

DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
0390 EG312354

m

0391 EG312364

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

4,18

QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

5,29

CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
0392 EG312634

m

0393 EG312644

m

0394 EG312654

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,51

DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

3,34

TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,56

CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
0395 EG312664

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,40

SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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CODI
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RESUM

0396 EG312674

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

0397 EG312684

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
10,68

DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

14,97

CATORZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
0398 EG312694

m

0399 EG3126A4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

23,87

VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

38,31

TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
0400 EG31AC06

m

0401 EG31AC07

m

0402 EG380807

M

0403 EG380907

m

0404 EG380A07

m

Connexió llumeneres zona exterior, formada
per cable multiconductor amb coberta segons
UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de classe
5 (-K), de secció S= 2x2,5+2,5mm² tipus RZ
1000V, inclòs accessoris, mà d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en tub i
connectada.

11,48

ONZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Cablejat enllumenat zona exterior, formada per
cable multiconductor amb coberta segons
UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de classe
5 (-K), de secció S= 3x6+6+6mm² tipus
RZ1000V, inclòs accessoris, mà d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en tub i
connectada.

18,70

DIVUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x25 mm2, muntat en malla de connexió a terra

10,50

DEU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

10,57

DEU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

13,32

TRETZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
19 juliol 2018
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Nº

CODI

UT

RESUM

0405 EG4CAC01

U

Quadre elèctric EXTERIOR, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en
correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la
seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús
la previsió per ampliació del 20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials
segons normativa vigent i criteris de la direcció
facultativa.

PREU EN LLETRA

IMPORT
4.499,35

QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS
amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
0406 EG4CAC03

U

Quadre general elèctric (QGBT) segons esquemes de projecte. muntatge i subministrament
d'armari metàlic autoextingible, amb caixa, plaques de muntatge, placa base, pany de seguretat i embarrat amb socol, de porta transparent i
frontissa ip547, format per la aparamenta indicada en l'esquema de principi, per a 190,2kw i
400 A. amb compensació d'energia reactiva tipus reactimat estandard, amb voltimetres, fasímetres, frecuentcimetres, sincronoscopis, amperímetres, transformadors de diferents intensitats tipus celsa, vatímetres, vatímetres per energia reactiva, aparells de comprovació check-line
tipus circuitor, amb lampades de senyalització
per a tots els circuits, ( 1 u/circuit+base de connexionat), connexionat de linies i posta a terra,
caixes de derivació en safates distribució, conductes de caixa de derivació a quadre, cablejat
desde caixa a quadre, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior,
ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat,
aprovat i en correcte funcionament. la dimensió
de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un
futur els elements descrits en l'esquema de
principi inclús la previsió per ampliació del 30%.
totalment instal·lat, legalitzat inclós les despeses de tramitació i honoraris tècnics, amb part
proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.

16.719,56

SETZE MIL SET-CENTS DINOU EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

19 juliol 2018
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Nº

CODI

UT

RESUM

0407 EG4CAC04

U

Quadre secundari elèctric tipus QSSAI (Informatica) muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en l'esquema de projecte,
connexionat de linies i posta a terra, bornes,
terminals de connexió, racords, prensa estopes,
cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment
instal·lat, provat i en correcte funcionament. la
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa
vigent i criteris de la direcció facultativa.

0408 EG4CAC05

U

0409 EG4CAC06

U

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.308,09

MIL TRES-CENTS VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS

Quadre secundari elèctric tipus QSCC (cuina
central) muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en l'esquema de projecte,
connexionat de linies i posta a terra, bornes,
terminals de connexió, racords, prensa estopes,
cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment
instal·lat, provat i en correcte funcionament. la
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa
vigent i criteris de la direcció facultativa.

5.877,00

CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS

Quadre secundari elèctric tipus QSST (sala tecnica pb) muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en l'esquema de projecte,
connexionat de linies i posta a terra, bornes,
terminals de connexió, racords, prensa estopes,
cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment
instal·lat, provat i en correcte funcionament. la
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa
vigent i criteris de la direcció facultativa.

6.185,66

SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI

UT

RESUM

0410 EG4CAC07

U

Quadre secundari elèctric tipus QSPC (planta
coberta) muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a
obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta
de components será tal que la seva capacitat
pugui acollir en un futur els elements descrits
en l'esquema de principi inclús la previsió per
ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part
proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.

PREU EN LLETRA

IMPORT
8.506,63

VUIT MIL CINC-CENTS SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
0411 EG4CAC08

U

Quadre secundari elèctric tipus QSBU (bugaderia) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte,
connexionat de linies i posta a terra, bornes,
terminals de connexió, racords, prensa estopes,
cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment
instal·lat, provat i en correcte funcionament. la
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa
vigent i criteris de la direcció facultativa.

3.123,16

TRES MIL CENT VINT-I-TRES EUROS amb SETZE
CÈNTIMS
0412 EG4CAC09

U

Quadre secundari elèctric tipus QSH (habitacio)
muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment
instal·lat, provat i en correcte funcionament. la
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa
vigent i criteris de la direcció facultativa.

950,94

NOU-CENTS CINQUANTA EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI

UT
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0413 EG4CAC10

U

Quadre secundari elèctric tipus QSP-N (planta
tipus, subministrament normal) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada
en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior,
ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i
en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal
que la seva capacitat pugui acollir en un futur
els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces
especials segons normativa vigent i criteris de
la direcció facultativa.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.634,62

DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0414 EG4CAC11

U

Quadre secundari elèctric tipus QSP-R (planta tipus, subministrament reserva) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada
en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior,
ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i
en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal
que la seva capacitat pugui acollir en un futur
els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces
especials segons normativa vigent i criteris de
la direcció facultativa.

4.302,79

QUATRE MIL TRES-CENTS DOS EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS
0415 EG4CBF15

U

0416 EG6211D2

u

Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en
correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la
seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús
la previsió per ampliació del 20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials
segons normativa vigent i criteris de la direcció
facultativa.

605,32

SIS-CENTS CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

13,13

TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
19 juliol 2018
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CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
0417 EG621A72

u

0418 EG621G92

u

Interruptor per a l'accionament d'1 persiana,
amb enclavament mecànic, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà,
encastat

18,05

DIVUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

10,10

DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS
0419 EG621J92

u

0420 EG621LCU

u

0421 EG631B22

u

0422 EG631B26

u

0423 EG631EA2

u

Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

13,49

TRETZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

110,18

CENT DEU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P),
16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada

9,54

NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada

9,86

NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
encastada

12,25

DOTZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
0424 EG63AC02

u

0425 EG643176

u

Muntatge i subministrament de conjunt de presa de corrent informàtiques (color vermell) tipus SIMON o equivalent, de superficie amb tapa tipus shuko, totalment instal.lada en caixes
simples i pp de tub grau de protecció 7 i cable
fins canaleta amb pp de peces de soport i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament indicats en el present document.

20,40

VINT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat

14,52

CATORZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
0426 EG731182

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu
mitjà, encastat

54,67

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

103

QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

CÈNTIMS
0427 EGB1AC01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de
70 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

1.338,64

MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0428 EGC53A00

u

SAI trifàsic de 10 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic
de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria d'acumuladors
de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega

6.292,34

SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
0429 EGD1421E

u

0430 EGD2322D

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra

23,56

VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

50,66

CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0431 EGDZU001

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col.locat superficialment

20,34

VINT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0432 EH2LAC01

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de
Lledó o equivalent, de forma circular, 19 W de
potència, amb equip elèctric no regulable, format per un cèrcol embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc. Muntatge:
encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25 mm.Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb sistema de protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en sostre: 150 mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR® d'alt rendiment per a una òptima distribució òptica Flood.
difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT.
Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65
° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

IMPORT
215,56

DOS-CENTS QUINZE EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
0433 EH2LAC02

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de
Lledó o equivalent, de forma circular, 19 W de
potència, amb equip elèctric regulable DALI,
format per un cèrcol embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc. Muntatge:
encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25 mm.Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb sistema de protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en sostre: 150 mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR® d'alt rendiment per a una òptima distribució òptica Flood.
difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT.
Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65
° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

224,93

DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb
NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0434 EH2LAC03

UT

RESUM

u

Estructura lluminosa LED model ICELINE
30W830 1,5 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o
equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es
realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació. Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor
de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb acabat efecte
Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT
LIGHT. Font de llum: LED830 / LED840 amb alta
selecció de binning (3 el·lipses de variació) que
garanteix el flux lluminós emès i la temperatura
de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
258,89

DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb
VUITANTA-NOU CÈNTIMS
0435 EH2LAC04

u

Estructura lluminosa LED model ICELINE
25W830 1,2 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o
equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es
realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació. Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor
de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb acabat efecte
Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT
LIGHT. Font de llum: LED830 / LED840 amb alta
selecció de binning (3 el·lipses de variació) que
garanteix el flux lluminós emès i la temperatura
de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

229,86

DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0436 EH2LAC05

UT

RESUM

u

Estructura lluminosa LED model ODL360
PERF.BL.3M 830 24V 1-10 de Lledó o equivalent, Cos en alumini d'extrusió acabat blanc
amb altes prestacions de disipación.Luminaria
completa i llista per instal·lar i connectar sense
necessitat de eines. El disseny elèctric del sistema facilita l'alimentació de diverses lluminàries
amb una sola font d'alimentació. la presa de
corrent inicial s'ha de realitzar amb cablejat de
0,75 mm 2, permetent una distància màxima entre la font de alimentació i la primera lluminària
de 10 m. Alimentació DC 24V. Inclosa font d'alimentació 80W 24V reg 1-10v. Vida útil: L80B10:
70.000 hores / L80B50: 100.000 hores. Ta: 25ºC
Tall a sostre: longitud del tram x 28 mm. només
disponible en versió individual. Difusor opal gel
blanc. Gràcies al difusor instal·lat es aconsegueix evitar el marcatge dels punts de llum.
LED 830/840 amb alta selecció de binning que
garanteix el flux emès i la temperatura de color
declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i
blancs, amb un CRI superior a 80. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
354,61

TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS

19 juliol 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0437 EH2LAC06

UT

RESUM

u

Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó o equivalent. Cos d'alumini d'extrusió amb capçaleres d'injecció d'alumini, termosmaltado en color RAL9006. tensió
de alimentació 220-240V 50 / 60Hz Factor de
potència 0,95 Difusors òptics de tancament en
policarbonat Il·luminació de lectura format per
reflector interior blanc per a una major eficiència i difusor òptic en policarbonat estriat transparent per a una il·luminació asimètrica. 14W.
Il·luminació d'ambient per component indirecta, format per reflector interior blanc per a una
major eficiència i difusor transparent. 20W
LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses
de variació) que garanteix el flux lluminós emès
i la temperatura de color declarada. sota comanda versions LED830 o versió combinada
amb tecnologia Dynamic 2700K - 6500K. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
639,67

SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
0438 EH61AC01

u

Llum d'emergència amb làmpada led, model
Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament
classe II, amb un flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

78,64

SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0439 EH61AC02

u

Llum d'emergència amb làmpada led, model
Hydra LD N3 de Daisalux o equivalent, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament
classe II, amb un flux de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

78,64

SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0440 EH61AC03

UT

RESUM

u

Llum d'emergència amb làmpada led, model
Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
78,64

SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0441 EHB5AC01

u

Llumenera LED tubular estanca, model Artics
840 50W S / R DIF.OPAL PC de Lledó o equivalent. Cos principal fabricat en policarbonat reforçat resistent als esforços mecànics. Lluminària d'una sola peça, segellada en els seus extrems mitjançant dues ancoratges d'acer inoxidable. la connexió elèctrica es realitza a premsaestopes sense
necessitat d'obrir la lluminària. muntatge adossat a sostre mitjançant kit d'acer inoxidable o
suspès mitjançant cable
acerat. Tensió d'alimentació 220-240V 50 /
60Hz Factor de potència corregit, f> 0,9. Temperatura de funcionament -25ºC - 40ºC. Sistema de dissipació passiva de la calor mitjançant
dissipador d'alumini d'altes prestacions, que garanteix una alta vida útil del producte. Vida útil
a 25ºC: L70B10: 70.000 hores. Cos difusor de
policarbonat opal d'altes prestacions per a obtenir una molt alta eficiència lluminosa sense
marcat de punts LED. Font de llum
LED840 amb alta selecció de binning que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de
color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

162,35

CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0442 EHPLAC01

UT

RESUM

u

Lluminària d'interior amb distribució asimètrica
de la llum, model BEGA 33361W LED 19W
3000Ko equivalent, amb carcassa d'alumini i
alumini fos a pressió, acabar el esmalt blanc Vidre de seguretat mat. Reflector d'alumini anoditzat pur. unitat de font d'alimentació LED
220-240 V DALI controlable. Resistència d'impacte IK07 Grau de protecció IP65. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
325,67

TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
0443 EHPLAC02

u

Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica
de la llum, model BEGA 33166W LED 5,5W
3000Ko equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

438,67

QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-SET CÈNTIMS
0444 EHV25000

u

Detector de presència, per a connexio a bus
amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

135,57

CENT TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS
0445 EHV2AC01

u

Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI
14rc de Tridonic o equivalent, per a connexio a
bus amb unitat d'acoblador, a sostre, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

75,87

SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0446 EHV2AC02

UT

RESUM

u

Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o
equivalent, per a connexio de fins a 20 llumeneres Dali/DSI, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
91,23

NORANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
0447 EHV2AC03

u

0448 EHV41210

m

Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o equivalent, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

27,76

VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Cable de comunicacions per a bus de dades,
2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat

1,30

UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0449 EJ13B712

u

0450 EJ13B71B

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

125,91

CENT VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu alt, encastat a taulell

119,04

CENT DINOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
0451 EJ14BB12

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

277,95

DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
0452 EJ1AB21P

u

0453 EJ1BF69C

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

73,92

SETANTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega
de 6/9 l, accionament amb parada voluntària
amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS
0454 EJ22Y920

u

Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada
a tub flexible, sintètica, preu alt

53,18

CINQUANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
0455 EJ23512G

u

0456 EJ239121

u

0457 EJ2A8125

u

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

97,35

NORANTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2"

51,34

CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2"

141,00

CENT QUARANTA-UN EUROS
0458 EJ3237GG

u

0459 EJ33B16F

u

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa
d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC

62,19

SEIXANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat
de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

23,52

VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
0460 EJ33B1NF

u

Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin
o equivalent, en polipropilè, model STUDOR
MAXIVENT, que inclou mecanisme amb diafragma de ventilació intern per a evitar el sifonament propi i induit, reixeta de protecció anti-insectes i junta elàstica per a unir per pressió.Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

87,27

VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
0461 EJ33B1PF

u

0462 EJ38B4SF

u

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de
diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

47,71

QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2.5 l/s, de designació AII segons
norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de
petita evacuació

36,09

TRENTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0463 EJ38B7DG

UT

RESUM

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

PREU EN LLETRA

IMPORT
11,71

ONZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
0464 EJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

66,90

SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0465 EJ46U010

u

0466 EJ46U020

u

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

72,85

SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Barra mural doble abatible per a bany adaptat,
de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

273,29

DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS
0467 EJ46U030

u

0468 EJ46U040

u

0469 EJ46U050

u

Seient dutxa acer inoxidable NOFER ref.
15046.W

208,00

DOS-CENTS VUIT EUROS

Rentacaps de perruqueria professional porcellana vitrificada + seient

650,00

SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

Guixetes accés acabat xapat fusta envernissada

75,00

SETANTA-CINC EUROS
0470 EJ46U055

u

Guixetes personal acabat fenòlic

70,00

SETANTA EUROS
0471 EJ4ZU010

u

0472 EJ4ZU011

u

0473 EJ4ZU012

u

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

15,13

QUINZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Dispensador de paper industrial acer inoxidable
NOFER ref. 05001.B

54,10

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

15,70

QUINZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0474 EJ62AC01

UT

RESUM

u

Conjunt per a tractament descalcificació aigua
model CTM 2´´ de Culligan o equivalent, format
per columns de resines amb sistema de sal sòlida i amb prefiltre autonetejable semiautomàtic
Easy Max 2´´, muntat sobre bancada, de cabal
nominal 12,5 m3/h, pressió de funcionament
mín.-màx. 2,4-8,6 bar, per a una temperatura
máxima-mínima de l'aigua 49 ºC - 4,4 ºC, tensió eléctrica 230/24V - 50 Hz, consum de sal
de 47,4 kg, amb 1 columna cilíndrica-vertical de
PRFV amb funda de PE de 533 mm de diàmetre
i alçada (amb vàlvula) de 2.045 mm, de resina
fortament àcida treballant en cicle sòdic, 1 Válvula multivía amb programador electrònic, volumètric, comptador de turbina, connexions E/S
aigua 2'' i connexió a desguàs de 3/4'', dipòsit
de sal de PE alta densitat, vàlvula d'aspiració
amb nivell de seguretat, fals fons i xemeneia,
quadre elèctric, sacs de sal necessaris per a la
primera càrrega, filtre manòmetre, vàlvules de
tall i de retenció. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
5.401,68

CINC MIL QUATRE-CENTS UN EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
0475 EJ71AC01

u

Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar de
polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV), volum 40000 l, diàmetre 2500 mm, longitud 8700
mm, diàmetre canonades 160 mm, 2 boques d'home de diàmetre 56cm, model DRP FE 40000
de REMOSA o equivalent. Inclou filtre exterior,
bomba submergible per a reg, i tots els accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

9.272,88

NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0476 EJ71AC02

UT

RESUM

u

Tractament de cloració i filtració de Watelec o
equivalent, per a dipòsit recollida aigües pluvials format per:
- 1 Sistema de dosificació de hipoclorit sòdic
format per una bomba dosificadora model SM
2,5 l/ 12 kg. i dipòsit de 120 l.
- 1 Sistema de filtració model CTF M-04 inclou
bombeig format per una bomba centrifuga de
4 m3/h @ 1,5 bar amb motor de 0,75 kW i quadre elèctric de protecció i maniobra
- 1 Envàs de 32 litres de Hipoclorit Sòdic
- 1 Test kit de clor i pH
Inclou transport, assistència tècnica per a muntatge i posta en marxa. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.952,14

DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb
CATORZE CÈNTIMS
0477 EJAB1K11

u

Acumulador per a aigua calenta sanitària de
2500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat
i aïllament de poliuretà, col·locat

3.318,86

TRES MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS
0478 EJACAC02

u

Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS, model UFP 32/21 H C PN10
de Sedical o equivalent, de 40 kW de potència
calorífica i 2,35 m3/h de cabal de producció
d'aigua calenta sanitària, 80°C d'entrada i 65ºC
de sortida al primari, 50°C d'entrada i 70ºC de
sortida al secundari, de plaques d'acer inoxidable AISI 316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques inox de 1 1/4´´, 10 bar de
pressió màxima de treball, col.locat sobre bancada, inclòs elements antivibratoris, accessoris i
connexions. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

873,38

VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0479 EJACAC03

UT

RESUM

u

Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a
circuit primari producció aigua calenta, model
UFP 34/69 H C PN10 de Sedical o equivalent,
de 150 kW de potència calorífica i 8,80 m3/h de
cabal de producció d'aigua calenta, 80°C d'entrada i 65ºC de sortida al primari, 60°C d'entrada i 75ºC de sortida al secundari, de plaques
d'acer inoxidable AISI 316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques inox de 1
1/4´´, 10 bar de pressió màxima de treball,
col.locat sobre bancada, inclòs elements antivibratoris, accessoris i connexions. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.869,28

MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0480 EJM1240F

u

0481 EJM1AC04

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó,
amb unions embridades de diàmetre nominal
3´´, connectat a una bateria o a un ramal

610,82

SIS-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Subministrament i muntatge de conjunt format
per preinstal·lació de comptador general d'aigua 3´´ DN 75 mm, col·locat en armari, connectat a la branca d'escomesa i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de prova; filtre retenidor
de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau
de sortida de comporta de llautó fos. Inclús
marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i
demés material auxiliar. Tot allotjat en armari
de dimensions segons normativa, porta amb
clau companyia, interior arrebossat i lliscat amb
punt de desgüas connectat a la xarxa de claveguerons, senyalització amb esquema indeleble
per localització subministre i número de l'instal·lador fixada a paret resistent, preparació de
butlletins legalitzats per l'instal·lador per contractar el subministre. Totalment muntada, connexionada i provada, i autoritzat per la companyia subministradora.

944,29

NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-NOU CÈNTIMS
0482 EJN1BF00

u

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives de la la companyia, completa amb clau de pas i vàlvula de retenció de
3'', amb p.p. de canonades, conexió, fixació, tapa i ajudes de paleta.

255,00

DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0483 EK12G228

UT

RESUM

u

Armari regulador normalitzat de designació
A-25 per a un cabal de 25 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 1 1/2´´, pressió d'entrada mitjana
B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment

PREU EN LLETRA

IMPORT
334,12

TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS
0484 EK213216

u

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h,
com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

393,22

TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS
0485 EK223236

u

Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita,
roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0.045 a 0.07
bar de pressió, muntada entre tubs

297,68

DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
0486 EK22AC01

u

Sistema de detecció automàtica de gas natural
compost per 2 detectors de gas metà catalític
connectats a central de detecció microprocessada per al control de 4 sensors ampliables, amb
2 bateries recarregables, muntada sobre paret.
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

1.754,63

MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
0487 EK236216

u

Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4
bar de pressió màxima de servei, pla i muntat
entre tubs

175,68

CENT SETANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
0488 EK246316

u

Comptador de designació G16 segons UNE
60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa
i muntat entre tubs

464,61

QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS
0489 EK621190

u

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50
mm de diàmetre nominal, amb transició tub de
polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina
de protecció d'acer inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà

189,94

CENT VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0490 EKK15221

UT

RESUM

u

Reixeta de ventilació estampada alumini de
20x20 cm, fixada mecànicament

PREU EN LLETRA

IMPORT
10,64

DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0491 EKK15331

u

0492 EL711KAA

u

Reixeta de ventilació estampada alumini de
30x30 cm, fixada mecànicament

14,88

CATORZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Muntacamilles elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor (Gearless) i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig,
per a 15 persones (càrrega màxima de 1125
kg), de 3 parades (recorregut 9,6 m), habitacle
de qualitat mitjana de 2100x1200x2139 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable
de 900x2100 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable
de qualitat mitjana de 900x2100 mm, maniobra
col·lectiva de pujada i baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016
Schindler 3300 o equivalent.

37.768,58

TRENTA-SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0493 EM112120

u

0494 EM112520

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

55,40

CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat
superficialment

50,19

CINQUANTA EUROS amb DINOU CÈNTIMS
0495 EM12A026

u

Central de detecció d'incendis microprocessada
per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i
matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb
LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma ,
amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

700,82

SET-CENTS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0496 EM12AC05

u

Subministre i muntatge de moduls relé endollables amb sortida programable per a adaptar a
la central d'incendi per a sortida d'alarma a central de control de clima, megafonia i dos reserves. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de
la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF,
especificacions fabricant i normativa vigent.

0497 EM132312

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
21,58

VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

134,02

CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS
0498 EM21AC01

u

Conjunt d'armari d'incendis de 1050x680x200
mm, tot en xapa d'acer Inox per configuració
en horitzontal tipus WALLMTH25/1S de Macoin
o equivalent, per muntar empotrat segons criteris DF, compost per un mòdul per a BIE-25, armari per a extintor de pols de 6 kg i mòdul tècnic per a pulsador i sirena, amb porta cega d'inox. Inclós BIE-25, pulsador, sirena i extintor de
pols de 6 kg tot tipus Maicon o equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

789,26

SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS
0499 EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,45

QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS
0500 EM31261K

u

0501 EM312B1R

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

90,11

NORANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb rodes

203,60

DOS-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
0502 EM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

82,25

VUITANTA-DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0503 EM31351K

UT

RESUM

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

PREU EN LLETRA

IMPORT
123,91

CENT VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0504 EM42AC01

u

Sistema d'extinció per a cuines industrials model AEX/SFK9.5 de Aguilera Electronica o equivalent, amb tub sensor de temperatura, cilindre
de 12,4 litres, vàlvula de tret amb manòmetre
incorporat, 9,5 litres d'agent extintor GUARDEX,
canonada AISI 304 12mm, manòmetre final de
línia, ferramenta de subjecció del cilindre, actuador manual per al sistema lineal de detecció
amb sensor de pressió amb sortida per relé per
a la realització de maniobres, 2 difusors acer
inoxidable de descàrrega d'un cabal direccional
3/8 ´´femella, 5 difusors d'acer inoxidable de
descàrrega d'un cabal amb cobertura alta 3/8
´´femella i 1 difusor acer inoxidable de descàrrega de dos cabals direccional 3/8 ´´femella. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

3.011,60

TRES MIL ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0505 EM91AC01

UT

RESUM

u

Subministrament i instal·lació de parallamps
equipat amb una terminal del sistema INGESCO-PDC o equivalent (parallamps normalitzat
segons norma UNE 21.186) i materials necessaris per a la instal·lació d'un parallamps:
- 1 terminal aeri de captació INGESCO PDC
mod. 3.1 parallamps normalitzat no electrónic o
equivalent
- 1 peça d'adaptació capçal a suport (1'1/2'')
- 1 joc de fixació pel suport, anclatge de placa
15 cm
- 1 suport de tub de ferro galvanitzat de 5,8
metres de longitud (en dues peces+peça d'unió+3 cargols mètrica 12)
- 1 protector tipus via d'espurnes
- 30 ut. de cable de coure nu de 50 mm2 de
secció
- 30 ut. de tub de protecció de PVC
- 1 tub de protecció de Fe galvanitzat + 3 abraçadores+tacs i tirafons
- 1 arqueta de registre
- 1 pont de comprovació format per pletina de
coure sobre ailladors i dos terminals de connexió
- 1 electrode de presa a terra segons necessitats del muntatge
- 6 ut. de compost mineral QUIBACSOL G.
- 1 maneguet tipus t per connexions.
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
3.987,88

TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0506 EM91AC02

UT

RESUM

u

Subministrament i instal·lació de un sistema de
protecció intern contra sobretensions formada
per:
* protecció a nivell de línia principal (categoria
III) i línia de distribució secundaria o de nivell inferior (categoria II):
- 1 descarregador de corrent del llamp Cat. III
bipolar de 50 kA d'intensitat de descàrrega
(8/20)
* protecció fina per a línies de baixa energia i
càrregues de baix consum (categoria I):
- 1 protector contra sobretensions Cat. I per a
connexió en sèries de línies monofàsiques (fins
a 20 A) 7kA d'intensitat màxima de descàrrega
- 1 protector model ABSORBER MCD/15
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.584,77

MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-SET CÈNTIMS
0507 EM91AC03

u

Subministrament i col·locació d'un comptador
de llamps CDR-1 i un mesurador de corrent
PCS de INGESCO o equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

1.348,28

MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0508 EM91AC04

PA

Certificat d'Inspecció de la instal·lació de parallamps a través de la Entitat d'Inspecció núm.
41/EI069, acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)

402,30

QUATRE-CENTS DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
0509 EM91AC05

u

Subministrament i instal·lació de sistema de
protecció preventiva contra el llamp IPSO, de
INGESCO o equivalent, format per:
- 1 sensor extern (antena)
- 1 cable de connexió antena-mòdul (15 m)
- 1 mòdul de control IPSO
- 1 adaptador 240 V AC/6 VDC
- 1 manual usuari
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

1.302,37

MIL TRES-CENTS DOS EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0510 EMSB31A2

UT

RESUM

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

PREU EN LLETRA

IMPORT
15,04

QUINZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
0511 EN115674

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització
soterrada

43,46

QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
0512 EN115697

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

59,63

CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
0513 EN1156A7

u

0514 EN1156B7

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

100,06

CENT EUROS amb SIS CÈNTIMS

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

130,87

CENT TRENTA EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0515 EN313427

u

0516 EN314427

u

0517 EN315427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

17,41

DISSET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

18,33

DIVUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

21,92

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0518 EN316427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

30,17

TRENTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0519 EN317427

UT

RESUM

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

PREU EN LLETRA

IMPORT
40,55

QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0520 EN318324

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

116,94

CENT SETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
0521 EN318427

u

0522 EN31B427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

51,75

CINQUANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

242,06

DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
0523 EN723945

u

0524 EN74BC17

u

Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb
rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de
fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat
a la vàlvula, instal·lada i connectada

607,61

SIS-CENTS SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 25 bar de pressió màxima
i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i
24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

363,68

TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
0525 EN8124E7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

92,13

NORANTA-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
0526 EN8125A7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca,
d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó
i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

30,38

TRENTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
0527 EN818424

u

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

60,45

SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0528 ENCAC01

UT

RESUM

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-20 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FT02 i ajust proporcional del cabal
regulat amb cartutx Green 1. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
288,33

DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS
0529 ENCAC02

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-25 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal
regulat amb cartutx Green 2. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

407,43

QUATRE-CENTS SET EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS
0530 ENCAC03

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-32 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal
regulat amb cartutx Green 2. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

417,93

QUATRE-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS
0531 ENCAC04

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-40 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FH02 i ajust proporcional del cabal
regulat amb cartutx Green 3. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

777,93

SET-CENTS SETANTA-SET EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0532 ENCAC05

UT

RESUM

u

Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15
de Sedical o equivalent, amb actuador tot/res a
230v tipus EV03 i ajust extern de cabal amb cartutx Y. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
232,83

DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
0533 ENF11A10

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

375,38

TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS
0534 ENF11A20

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

432,14

QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS
0535 ENF11A40

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

783,87

SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS
0536 ENG1U020

u

0537 ENG1U030

u

0538 ENG1U060

u

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla
mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708

11,72

ONZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla
mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

13,30

TRETZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla
mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

83,96

VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0539 ENG1U070

UT

RESUM

u

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

PREU EN LLETRA

IMPORT
178,28

CENT SETANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0540 ENG6A224

u

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall
de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions
roscades de 3/4'' i pressió màxima de 350
mbar, muntada

71,61

SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
0541 ENG6A254

u

0542 ENL1AC06

u

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall
de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions
roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 350
mbar, muntada

125,78

CENT VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B03, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i
sondes de pressió integrats, model A 25/11-B
de Sedical o equivalent, cabal=2,3 m3/h i pressió=7,1 mca, temperatura de treball min/max
15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i
règim de gir de 2820 rpm, IP44, amb connexions roscades 1 1/2´´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules
antiretorn i filtre, amb p.p de formació de
col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

1.951,55

MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0543 ENL1AC07

UT

RESUM

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B04, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec, model SAP
25/125-0.25/Bb de Sedical o equivalent, cabal=1,7 m3/h i pressió=7.7 mca, temperatura
de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de 2950 rpm,
IP54, amb connexions roscades 1'´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris,
manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació
de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.651,55

DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0544 ENL1AC08

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit consum ACS A/B05, format per 2 bombes simples
in-line de rotor humit d'alta eficiència de velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model AMC 25/6-B de
Sedical o equivalent, cabal=1,9 m3/h i pressió=4,8 mca, temperatura de treball min/max
15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i
règim de gir de 2850 rpm, IP44, amb connexions roscades 1´´, muntada entre tubs, inclòs
elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector
d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

2.051,55

DOS MIL CINQUANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0545 ENL1AC09

UT

RESUM

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i
sondes de pressió integrats, model AM 40/18-B
de Sedical o equivalent, cabal=10,95 m3/h i
pressió=10,84 mca, temperatura de treball
min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica
230V/50Hz i règim de gir de 2850 rpm, IP44,
embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs
elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector
d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
4.357,55

QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS
amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0546 ENL1AC10

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
SIM80/190.1-2.2 KSV de Sedical o equivalent,
cabal=19.98 m3/h i pressió=14.13 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de
1852rpm, IP54, embridada DN80, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris,
manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació
de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

7.409,55

SET MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0547 ENL1AC11

UT

RESUM

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència amb
variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model AM 40/8-B de Sedical o equivalent, cabal=6.9 m3/h i pressió=6.8 mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de
2850rpm, IP44, embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris,
manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació
de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.901,55

DOS MIL NOU-CENTS UN EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
0548 ENL1AC12

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència amb
variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model AM 65/12-B de Sedical o equivalent, cabal=17.2 m3/h i pressió=8.6 mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de
2850rpm, IP44, embridada DN65, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris,
manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació
de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

4.921,55

QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0549 ENL1AC13

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència amb
variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model AM 40/18-B de Sedical o equivalent, cabal=4.0 m3/h i pressió=12.8 mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de
2850rpm, IP44, embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris,
manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació
de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

IMPORT
4.357,55

QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS
amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0550 ENL1AC14

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B07, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
SIP 40/145.1-1.5 KSV de Sedical o equivalent,
cabal=8.3 m3/h i pressió=18.1 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació
trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de 2702rpm,
IP54, embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules
antiretorn i filtre, amb p.p de formació de
col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

6.511,55

SIS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0551 ENL1AC15

UT

RESUM

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B08, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
SAP 25/125-0.65 KSC de Sedical o equivalent,
cabal=3.3 m3/h i pressió=17.7 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació
trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de 2803 rpm,
IP54, embridada DN25, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules
antiretorn i filtre, amb p.p de formació de
col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

PREU EN LLETRA

IMPORT
4.217,55

QUATRE MIL DOS-CENTS DISSET EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0552 ENL1AC16

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B09, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
SAP 25/125-0.65 KSV de Sedical o equivalent,
cabal=5.1 m3/h i pressió=15.8 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació
trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de 2884 rpm,
IP54, embridada DN25, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules
antiretorn i filtre, amb p.p de formació de
col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot
totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

4.951,55

QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0553 EQ512J51

m2

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20
mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al
parament. Inclòs p.p. sòcol perímetral del materix material i estructura de suport d'acer galvanitzat.

171,45

CENT SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0554 EQ51JT00

m

Taulell de recepció format per subestructura
metàl·lica d'acer galvanitzat amb suports i ancoratges, col·locats cada 150 cm, i taulell de 60
cm d'amplada format per placa de DM de 19
mm, pintada, i estanteria de 30 cm formada per
placa de DM de 19 mm pintada. Tots segons especificacions de projecte.

0555 EQ8AU010

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
845,00

VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

161,96

CENT SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
0556 EW033GL04

PA

Legalització de la instal·lació d'incendis, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la
propietat.

1.500,00

MIL CINC-CENTS EUROS
0557 EW033GL05

PA

0558 EW033GL06

PA

Legalització del projecte de climatització, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la
propietat.

4.000,00

QUATRE MIL EUROS

Legalització del projecte d'electricitat, certificat
final d'obra, taxes i còpia del projecte a la propietat.

3.500,00

TRES MIL CINC-CENTS EUROS
0559 EW033GL07

PA

0560 F2191305

m

Legalització del projecte de gas, certificat final
d'obra, taxes i còpia del projecte a la propietat.

1.250,00

MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

Demolició de vorada col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,05

QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS
0561 F2194JB1

m2

0562 F2221231

m

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

10,01

DEU EUROS amb UN CÈNTIMS

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de
15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans
manuals

10,05

DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS
0563 F2225123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

9,27

NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0564 F226240F

UT

RESUM

m3

Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,
amb una compactació del 95 % del PM

PREU EN LLETRA

IMPORT
5,87

CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0565 F2R45069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

7,43

SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
0566 F3Z112P1

m2

0567 F6A15405

m

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de
gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

10,78

DEU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica
de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

28,28

VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0568 F7B451H0

m2

0569 F921R01F

m3

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit
lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir

2,51

DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

16,27

SETZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
0570 F9231J10

m3

0571 F9365H11

m3

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

40,06

QUARANTA EUROS amb SIS CÈNTIMS

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,66

SETANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0572 F96512D5

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,47

VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0573 F96512DD

UT

RESUM

m

Vorada recta de formigó de color gris granític
per a la segregació de passos per tràfic rodat,
amb base trapezoidal encastada a paviment i cilindre de d=18cm, model CILINDRICO de ESCOFET, o equivalent. Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçària i rejuntada amb morter M-5

PREU EN LLETRA

IMPORT
105,80

CENT CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0574 F985A701

m

0575 F991UB44

u

Gual de peces de formigó, doble capa, V40 de
40x40x28cm. col·locat sobre base de formigó
reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter. Inclòs p.p.peces especials
extrems

40,22

QUARANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de
140x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

282,30

DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS
0576 F991UB45

u

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
400x400x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

539,12

CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS
0577 F991UB46

u

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
400x400x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

419,12

QUATRE-CENTS DINOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
0578 F9A1201L

m3

0579 F9E13204

m2

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM

28,03

VINT-I-VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS

Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

24,45

VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
0580 F9F5RM00

m2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 20 cm i 7 cm de gruix, ref. VULCANO
de BREINCO, col·locats amb morter de ciment
1:6 i reblert de junts amb sorra fina

56,74

CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0581 F9F5RM01

UT

RESUM

m2

Paviment de peces prefabricades de formigó tipus Terana-art de Breinco o similar, col·locades
en combinació de les 3 mesures existents, de 7
cm d'alçària, color a definir per la DF, amb junta
de 3.5 mm en rasen-mohr de BREINCO o similar, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

PREU EN LLETRA

IMPORT
59,31

CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
0582 F9Z4AA15

m2

0583 FCA040

m

0584 FD56FC72

m

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,51

DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de
2,5 mm de espesor, de 300 mm de anchura,
acabado lacado con pintura de poliéster para
exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina,
tornillería, colocación sobre las jambas del hueco, sellado de juntas por medio de cordón de
silicona neutra y reparación en obra de cuantos
roces y/o desperfectos se originen en el perfil,
por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación
de superficie y acabado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

41,97

QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de
40x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10

30,33

TRENTA EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
0585 FD5H81GM

m

Canal de formigó polímer, d'amplària interior
200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe F900,
segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm
de gruix

124,67

CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0586 FD5H81JM

m

Canal de formigó polímer, d'amplària interior
300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe F900,
segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 200 mm de gruix i parets de 200 mm
de gruix

0587 FFB28355

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
154,02

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,70

SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
0588 FFB3C325

m

0589 FG111111

u

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80
de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

26,46

VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Partida unitaria d'Instal·lació de telecomunicacions segons plànols i memoria, l’instal·lació
consta de:
ESCOMESA TELEFONIA
-1ut Armari metàl·lic des de 700x900x180
-150m Tub corbable corrugat de PVC
-75m Cable de comunicacions de 100 parells
-1ut Embrancament de la xarxa
ARMARIS DE CONNEXIONS
-1ut Armari metàl·lic amb bastidor tipus "rack
19", de 200x600x800
-12ut Plafó per armari tipus rack 19" amb 24
connectors RJ49
-288u Connector doble RJ49, categoria 6, apantallat
-130u Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6
-1u Conmmutador (switch) de 24 ports 10/100
XARXA DE DISTRIBUCIÓ
-39m Safata plàstica de PVC rígid llis
-500m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm
de diàmetre
-40m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm
de diàmetre
-70u Caixa de derivació rectangular de plàstic,
de 100x160 mm
-1900m Cable de comunicacions de 4 parells,
categoria 6 apantallat
-72u Caixa de mecanismos
-89u Placa i marc d'un element
-89u Presa de senyal de veu i dades
INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICACIÓ
-700m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm
de diàmetre
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Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic
de 100x160
-200m Cable bus d'interconnexió
-700m Subministre i col·locació de Bus unitron
instal·lat, cable de 2 fils trenat i apantallat tipus
BELDEN9182 o similar instal·lat
sota tub d'hacer en sales de màquines, i sota
tub de PVC corrugat en falsos sostres
-1u Sistema d'intercomunicació per infermeria
del tious Clino Phon 95 WL de Ackermann
-30u bloc de trucada acermann 73075/88881
-30u Polsador de pera del tipus Ackermann model 74141B
-28u Terminal de cambra Ackermann
74910C3-74
-30u Indicador de sobre porta del tipus Ackerman model 72569D
-26u Modul per bany Ackerman
72571N+72571Z2 amb base de connexió
-4u Bloc de trucada per bany Ackermann
70046A3-88880A3-88914A3
-4u Bloc annul·lacio presencia per bany Akermann
-1u Estació en planta KSA Ackermann
74421B2+73070A+88911J3+
INSTAL·LACIÓ DE TV
-1u Dipols per FM i TV
-1u Amplificador de T.V
-1u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetrei 1,5
mm
-14 Derivador inductiu per a connectar des d'1
Fins a 4 cables
-50 Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada
-50 Caixa de mecanismes, per a un element,
preu alt, encastada
-50 Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del tipus 2, col·locats a mecanismos
-450u Tub flexible corrugat de PVC de 25 mm
de diàmetre nominal
-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic,
de 100x160 mm
-452 Conductor coaxial d'atenuació noemal,
col·locat en tub
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
-1u Central de megafonia Optimus de 240 w
formada pels següents elements: -Amplificador
Optimus de 240W model UP245 - Armari Rack de 25u 19" de 610 mm de
fondaria -Unitat de ventilació del rack - modul
de maniobra de 20A (2uts) Alimentador 230/24V -Xassis principal per incorporar els equips en Rack model c610PAL
-Carta REC/PLAY amb 4 misatges
d'Optimus model C610RP4
-1u Microfon de pupitre del tipus Optimus
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CODI

UT
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PREU EN LLETRA

IMPORT

-24u Altaveu 6" amb transformador, caixa per a
superfície i reixeta, potència 3W
-200m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm
de diàmetre nominal
-24m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm
de diàmetre nominal
-24m Caixa de derivació rectangular
-450m Cable trenat especial per a sonoritzacions
TRENTA-DOS MIL EUROS
0590 FG111112

u

Partida unitaria d'Instal·lació de Protecció i seguretat segons plànols i memoria, l’instal·lació
consta de:
CCTV:
-1ut Videogravador multiplexor digital color
amb 16 entrades de vídeo i video sensor de gama alta, amb la data i
hora, de gravació contínua, amb alarmes i programable per cada càmara. Completament instal·lat, programat i
connectat a la xarxa de gestió de l'edifici.
-1ut Monitor d'alta resolució de 21" en color
per 625 linies model Phillips LT2821/90, alimentació a 230 V a.c
instal·lat i connectat a la xarxa de gestió de l'edifici. Tub corbable corrugat de PVC
-7ut Càmera per CCTV de seguretat, en color digital tipus domo model Bosch LTC 1461 amb
font d'alimentació.
Completament instal·lada i connectada a la xarxa de control
-1ut Matriu de commutació de video microprocessada, programable, programable, amb capacitat per a 16 entrades
com a mínim, amb 4 sortides com a mínim, 16
entrades d’alarma, teclat d’operació del sistema, control de càmeres,
òptiques, suports i moniors, instal·lada
-1ut Teclat amb joystick per el contralmd'equips DIVAR y PTZ. Controla multiples Divar
amb un teclat. Detecció automática
d’unitats i alarmes. Numeraci´o lógica de cameres. Control de reproducció pel JoystickCompletament Instal·ladaa la
recepció.BOSCH KBD-Digital
-240m Cable per a transmissió de vídeo, d’atenuacióbaixa i col·locat en un tub
-240m Cable de coure RZ1-K 0,6/1 KV segons
UNE 2123-4 o similar de 4x2,5 mm2 instal·lat
sota tub o sobre safata,
inclòs p.p. d’elements de connexionat i accessoris varis de muntatge.
-340m Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
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PREU EN LLETRA
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de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320
N i una rigidesa dieléctrica de 2000V.
-50m Tub flexible corrugat de pvc, de 32
mmmm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a la compressió de
320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000V
-4ut Caixa de derivació rectangular de plàstic,
de 100x160 mm, amb grau de protecció estanca, encastada
-7ut Caixa de derivació cuadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció estanca,
muntat superficialment
SISTEMA DE SEGURETAT
-1ut Central de seguretat antirobatori bidireccional d'alta seguretat FoxNet multirisc i multiaplicació, amb integració
del protocol TCP/IP en versió activa i associada
al sistema Pyramid, inclòs Teclat per central
amb Display LCD, completament
instal·lada
-9ut Radar volumètric amb un abast longitudinal <020 m, muntat superficialment a la paret
-1ut Sirena electrònica amb senyal lluminós,
protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a
l’interior
-5ut Contacte magnètic, muntat superficialment
-250m Conductor blindat i apantallat, de
6x0,22mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub
-45m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320
N i una rigidesa dieléctrica de 2000V
-10ut Caixa de derivació quadrada de plàstic,
de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment
CINC MIL CINC-CENTS EUROS
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Nº

CODI

0591 FHR137HA

UT

RESUM

u

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII
format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica amb dues seccions (d152 -127mm) de
7,8m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a diferent
alçada.
3 Uts. Projector orientable Santa & Cole ARNE
32W (18L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic
de tecnologia LED, de distribució asimètrica
viària IESNA Type TIII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
3 Uts. Braç de fixació a columna (d127mm)
per a projector Santa & Cole ARNE.
Col·locat sobre dau de formigó

PREU EN LLETRA

IMPORT
3.486,07

TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
SET CÈNTIMS
0592 FHR137HB

u

1.877,07

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII
format per:
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE
40W (36L 3000K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic
de tecnologia LED, de distribució indirecta WS.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de
flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Suport Top Pole per a llum simètrica ( Estructura + pantalla + fixacions).
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,4m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
1 Ut. Adaptador Top Pole
MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SET
CÈNTIMS
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Nº

CODI

0593 FHR137HC

UT

RESUM

u

Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,7m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a
1 projector.
1 Ut. Lluminària Santa & Cole RAMA LED 21 W
(18L 3000K IRC80 350mA ), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Semi-abraçadera posterior Santa & Cole
RAMA LED, realitzada en injecció d'alumini
acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària

PREU EN LLETRA

IMPORT
701,07

SET-CENTS UN EUROS amb SET CÈNTIMS
0594 FHR137HD

u

0595 FJS51732

m

861,07

Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W
WFO format per:
1 Ut. Suport per a cateària ARNE S
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE S
14,6W (12L 3000K IRC80 350mA), realitzat en
injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic
de tecnologia LED, de distribució simètrica
WF. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.

VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS

Tub de polietile de densitat baixa de 16mm de
diametre exterior, tipus Techline, o similar, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un
cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30cm, s'inclouen peces de connexió i
accesoris.

2,83

DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0596 FJS51735

u

Sistema de reg per goteig amb formació d'anella per arbrat, tipus Tech-line 17, o similar, incloent 2ml de tub de polietilè, accesoris i peces especials, i connexió a la xarxa de reg

4,80

QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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CODI

0597 FJS51740

UT

RESUM

u

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg, amb connexions roscades de
1,5"DN, amb alimentació del relè a 24v a.c., per
a presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre
0,50 i 34m3/h, amb regulador de cabals, amb
cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3 valvules d'esfera.

PREU EN LLETRA

IMPORT
130,10

CENT TRENTA EUROS amb DEU CÈNTIMS
0598 FJS51741

u

0599 FJS51742

u

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg, amb connexions roscades de
1"DN, amb alimentació del relè a 24v a.c., per a
presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre
0,50 i 34m3/h, amb regulador de cabals, amb
cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3 valvules d'esfera. Per a sectors
de goteig inclou filtre i regulador de pressió

95,05

NORANTA-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS

Comptador d'aigua per a la instal·lacio de reg

234,74

DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0600 FJS51743

u

0601 FJS51744

u

0602 FJS51745

u

0603 FJS51746

u

Programador electronic per a 4 zones de reg,
connectat al quadre d'enllumenat, T-BOS de la
casa RAINBIRD amb telegestió, instal·lat i programat

269,08

DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

Detector de pluja instal·lat sense fils

140,30

CENT QUARANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Valvula de rentat de la xarxa de reg

120,35

CENT VINT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Difusors emergent amb broquet giratori de 10
cm d'alçaria, amb un radi de 2 a 4m, amb valvula antidrenatge, 1/2" de diametre de connexió a
la canonada, per a una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unio articulada

28,00

VINT-I-VUIT EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
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Nº

CODI

0604 FQ115FQ2

UT

RESUM

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb respatller de
fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components, estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat amb daus de formigó

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.149,23

MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS
0605 FQ115TN2

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura fundició alumini NeoRomantico de Santa &Cole

784,83

SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0606 FQ11GC10

u

0607 FQ213112

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 60 cm de llargària, amb respatller de fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components,
estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat
amb daus de formigó

525,18

CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de
planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó

122,84

CENT VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0608 FQ31V31C

u

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de
cercle complet, ancorada amb dau de formigó

969,05

NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS
0609 FQZ52381

u

Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 8
bicicletes, fixat mecànicament

1.530,64

MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0610 FR3P2111

m3

0611 FR41271A

u

Terra vegetal de jardineria de categoria alta,
amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

48,13

QUARANTA-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Subministrament Acer Freeman perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

50,66

CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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Nº

CODI

0612 FR41271W

UT

RESUM

u

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

PREU EN LLETRA

IMPORT
232,70

DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS
0613 FR41271Y

u

0614 FR41271Z

u

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

58,20

CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

79,75

SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
0615 FR418226

u

Subministrament de Betula Alba de perímetre
10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons fòrmules NTJ

25,80

VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
0616 FR45BJ2C

u

0617 FR4JC831

u

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

180,30

CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Subministrament Viburnum Lucidum en contenidor 10l

11,05

ONZE EUROS amb CINC CÈNTIMS
0618 FR61123B

u

Plantació d'arbre planifoli, de 10 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de
80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

27,42

VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
0619 FR662331

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg

6,89

SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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Nº

CODI

UT

RESUM

0620 NAF010

m²

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic
per l'interior en façana de doble full de fàbrica,
format per panell semirígid de llana de roca volcànica Fixrock Optimo "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm de gruix,
resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductividad
tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a tope per evitar ponts tèrmics, fixat amb morter adhesiu Tradimur "GRUPO PUMA" o equivalent i posterior
segellat de totes les unions entre panells amb
cinta de segellat de juntes. Inclús p/p de talls,
maquinària, protecció de paraments, fusteries i
altres elements colindants, i neteja.
Inclós: Tall i preparació de l'aïllament. Es protegiran els elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció del
morter. Aplicació del morter. Col·locació de l'aïllament.

0621 NIM011

m²

PREU EN LLETRA

IMPORT
13,62

TRETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Formación de impermeabilización de muro de
sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida, previa imprimación
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y
bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la
superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.). Sellado de juntas.

13,62

TRETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0622 NIM040

m²

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones
mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el
muro previamente impermeabilizado. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la superficie,
solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la
superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la lámina
drenante y filtrante. Colocación de la lámina
drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).

0623 PKNA81524

u

0624 PKNA81527

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
10,46

DEU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Trampilla Revo 13,0 GKFI, 300x300mm

49,71

QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Trampilla Revo 12,5 GKFI, 600x600mm

68,92

SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0625 PPA000AJ

Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes
de ram de paleta a les instal·lacions

13.528,00

TRETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS
0626 PPA000CQ

Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat

3.380,00

TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS
0627 PPA000SS

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut a l'obra

67.640,00

SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0628 PSY017

UT

RESUM

Ut

Suministro y montaje de soporte universal de
madera, W234 "KNAUF", como refuerzo de elementos suspendidos, fijado sobre el sistema de
tabique técnico "KNAUF", de 550 mm de anchura y 300 mm de altura, compuesto por tablero
de madera laminada fijado mecánicamente a
perfiles metálicos de conexión. Incluso anclajes,
abrazaderas y varillas roscadas de conexión. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación del elemento.

PREU EN LLETRA

IMPORT
33,34

TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
0629 UKNA127.5

m²

M2 Techo continuo KNAUF D127 formado por
una placa KNAUF cleaneo R B4 8/18 velo blanco redonda con perforación de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm
e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre
650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante caballetes y moduladas a
300-334 mm e/e aislamiento térmico e 40 mm
(para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de
KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un
nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

42,26

QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

0630 UKNAD11.1

m²

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200
mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante caballetes y moduladas a
400-500 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm
(para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de
KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un
nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

0631 UKNAD11.2

m²

IMPORT
27,96

VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada tipo H1de 12,5 mm de
espesor atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias
60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200
mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante caballetes y moduladas a
400-500 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm
(para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de
KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un
nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

31,92

TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

0632 UKNAD11.3

m²

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada tipo H1de 12,5 mm de
espesor atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias
60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200
mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante caballetes y moduladas a
400-500 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm
(para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de
KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un
nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

0633 UKNAK271

m

IMPORT
31,92

TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

ML Formación de cajón para protección pasiva
al fuego de conductos de ventilación, formado
por dos placas tipo KNAUF Fireboard de 25
mm de espesor cada una, grapadas entre sí y
en caso de posición horizontal, apoyadas sobre
perfiles soporte de acero galvanizado
50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo
M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

223,44

DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
0634 UKNAK272

m

ML Formación de cajón para protección pasiva
al fuego de conductos de ventilación, formado
por tress placas tipo KNAUF Fireboard de 25
mm de espesor cada una, grapadas entre sí y
en caso de posición horizontal, apoyadas sobre
perfiles soporte de acero galvanizado
50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo
M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

320,95

TRES-CENTS VINT EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0635 UKNAW1111

m²

Diferencia precio por cambio de placa standard
tipo A de 12,5 mm de espesor a placa impregnada tipo H1 de 12,5 mm de espesor en tabiques y trasdosados de zonas húmedas.

PREU EN LLETRA

IMPORT
3,96

TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0636 UKNAW112.10

m²

0637 UKNAW112.2

m²

Tabique KNAUF W112 98/400 formado por dos
placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor
cada una atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales
horizontales y montantes verticales de 48 mm
de ancho con una modulación de 400 mm e/e,
aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de
pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2
y listo para imprimar y decorar.

31,11

TRENTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por
dos placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70
mm de ancho con una modulación de 600 mm
e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2
y listo para imprimar y decorar.

31,84

TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
0638 UKNAW112.5

m²

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por
dos placas cortafuego tipo DF de 12,5 mm de
espesor cada una atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado
de canales horizontales y montantes verticales
de 70 mm de ancho con una modulación de
600 mm e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas,
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de
acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

44,52

QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0639 UKNAW113.15

UT

RESUM

m²

Tabique KNAUF W113 160/400 formado por
tres placas cortafuego tipo DF de 15 mm de espesor cada una, atornillada a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70
mm de ancho con una modulación de 400 mm
e/e, aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2
y listo para imprimar y decorar.

PREU EN LLETRA

IMPORT
74,95

SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
0640 UKNAW626.1

m²

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600,
formado por dos placas KNAUF standard tipo A
de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a
una estructura metálica de acero galvanizado
Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm
e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

18,16

DIVUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS
0641 UKNAW626.5

m²

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600,
formado por dos placas KNAUF standard tipo A
de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a
una estructura metálica de acero galvanizado
Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm
e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

18,16

DIVUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0642 UKNAW628.2

m²

M2 Trasdosado autoportante KNAUF W628
95/600, formado por 2 placas KNAUF standard
tipo A de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes
verticales de 70 mm con una modulación de
600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al
sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar
y decorar.

0643 UKNAWX115.1

m²

PREU EN LLETRA

IMPORT
20,10

VINT EUROS amb DEU CÈNTIMS

Tabique KNAUF W115 + 159/600 formado por
dos placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a cada lado de dos
estructuras metálicas colocadas paralelas de
acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 48 mm de ancho con
una modulación de 600 mm e/e, placa intermedia KNAUF standard tipo A de 12,5 mm y aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones
adecuadas al sistema y banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

48,58

QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
Nº

CODI

0644 UXM010

UT

RESUM

m2

Suministro y colocación de tarima para exterior,
formada por tablas de madera maciza, de ipé,
de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado
y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento
clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el
sistema de fijación vista con tirafondos sobre
rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos
50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos
expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso fijación
de las tablas a los rastreles mediante tirafondos
latonados de cabeza hexagonal para llave Allen
(como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla),
previo taladro y avellanado de la madera, tacos
expansivos metálicos y tirafondos para fijación
de los rastreles a la solera de hormigón, piezas
especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los
rastreles. Colocación de las tablas de la primera
hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de
la primera hilada sobre los rastreles. Colocación
y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PREU EN LLETRA

IMPORT
107,46

CENT SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
0645 XPAU0002

PA

Partida a justificar per escomesa d'electricitat

12.400,00

DOTZE MIL QUATRE-CENTS EUROS
0646 XPAU0004

PA

Partida a justificar per a connexió xarxa de sanejament a xarxa general

4.620,00

QUATRE MIL SIS-CENTS VINT EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0001 ADE010c

m³

Excavació de terres a cel obert per a formació
de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte, i posterior reposició
parcial de la mateixa amb compactat. Inclús
transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

0002 ADR010

m³

PREU EN LLETRA

IMPORT
22,95

VEINTIDOS EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.

22,93

VEINTIDOS EUROS amb NOVENTA Y TRES CÈNTIMS
0003 ANS010c

m²

0004 DDS030

m³

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.

28,06

VEINTIOCHO EUROS amb SEIS CÈNTIMS

Demolició de llosa de fonamentació de formigó
armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima,
amb retroexcavadora amb martell picador i
equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

117,37

CIENTO DIECISIETE EUROS amb TREINTA Y SIETE
CÈNTIMS
0005 DEH040

m³

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

797,87

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS amb
OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS
0006 DUX010

m²

Demolició de paviment exterior de llambordins
o de peces de vorera amb capa de morter, amb
martell pneumàtic, sense incloure la demolició
de la base suport. Amb cura per a poder ser reposicionades les peces. Fins i tot p/p de neteja,
aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i adquisició de perces trencades.

9,45

NUEVE EUROS amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0007 GTA020

m³

Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.

0008 GTB020

m³

PREU EN LLETRA

IMPORT
5,38

CINCO EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

2,09

DOS EUROS amb NUEVE CÈNTIMS
0009 HYA010

Ut

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per
a instal·lació de calefacció.

549,53

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS amb
CINCUENTA Y TRES CÈNTIMS
0010 IAF070b

m

0011 IAO020

m

0012 IAO035

Ut

Subministrament i instal·lació de cable rígid
U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria
7, amb conductor unifilar de coure, aïllament
de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm
de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,56

UN EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CÈNTIMS

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples de PBT
i tubs passius cablejats recoberts amb material
blocant de l'aigua, element central de reforç, coberta interior de polietilè, caps de fibra de vidre
com element de protecció antirroedors i de reforç a la tracció i coberta exterior de polietilè
de 13,6 mm de diàmetre.

2,01

DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de Conversor de
Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.

206,24

DOSCIENTOS SEIS EUROS amb VEINTICUATRO
CÈNTIMS

19 julio 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0013 ICS010ac28

m

Subministrament i instal·lació de canonada de
28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316
amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

0014 ICS010ac54

m

0015 ICS010b

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
15,37

QUINCE EUROS amb TREINTA Y SIETE CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de canonada de
54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris
pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.

31,07

TREINTA Y UN EUROS amb SIETE CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de canonada de
54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris
pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.

31,07

TREINTA Y UN EUROS amb SIETE CÈNTIMS
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Nº

CODI

UT

RESUM

0016 ICS010e

m

Subministrament i instal·lació de canonada de
28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316
amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

0017 ICS020c

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
15,37

QUINCE EUROS amb TREINTA Y SIETE CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora entre bescanviador de plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,9
m3/h i alçada manomètrica de 5 m.c.a, tipus
DAB EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor
humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador
de freqüència integrat, alimentació monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret
(25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- Filtre de 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

749,02

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS amb DOS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0018 ICS020kb1a

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,8
m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb
regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c), variable
(dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta
per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per la bomba
- Filtre retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer, caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

PREU EN LLETRA

IMPORT
3.026,77

TRES MIL VEINTISEIS EUROS amb SETENTA Y SIETE
CÈNTIMS
0019 ICS030

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,
complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres,
minvaments, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.

150,71

CIENTO CINCUENTA EUROS amb SETENTA Y UN
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

0020 ICS030b

UT

RESUM

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió
d'entrada i 5 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,
complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres,
minvaments, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
152,32

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS amb TREINTA Y
DOS CÈNTIMS
0021 ICS040

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió
tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

416,64

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS amb SESENTA Y
CUATRO CÈNTIMS
0022 ICS040b

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió
tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

416,64

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS amb SESENTA Y
CUATRO CÈNTIMS
0023 ICS070

U

Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
20 kW, tipus cipriani S080+ o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè
d'alta densitat dins de revestiment de fusta,
d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

968,66

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS amb
SESENTA Y SEIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0024 ICS070-150

Ut

Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta
densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.402,12

DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS amb DOCE
CÈNTIMS
0025 ICS075

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

39,97

TREINTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SIETE
CÈNTIMS
0026 ICS075d

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

39,97

TREINTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SIETE
CÈNTIMS
0027 ICS075f

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

21,54

VEINTIUN EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS
0028 ICS075g

U

0029 ICS075j

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

14,19

CATORCE EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

338,23

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS amb
VEINTITRES CÈNTIMS

19 julio 2018
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0030 ICS075k

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

0031 ICS075n

U

PREU EN LLETRA

IMPORT
10,92

DIEZ EUROS amb NOVENTA Y DOS CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

18,68

DIECIOCHO EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS
0032 ICS075p

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

39,97

TREINTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SIETE
CÈNTIMS
0033 ICS075q

U

0034 ICS075q-reg

U

0035 ICS075reg

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de
230 V. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

105,35

CIENTO CINCO EUROS amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

209,30

DOSCIENTOS NUEVE EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de
220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

338,23

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS amb
VEINTITRES CÈNTIMS
0036 ICS075s

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

21,54

VEINTIUN EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0037 ICS075t

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

0038 ICS080b

Ut

PREU EN LLETRA

IMPORT
21,54

VEINTIUN EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.

24,65

VEINTICUATRO EUROS amb SESENTA Y CINCO
CÈNTIMS
0039 ICS080d

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.

24,65

VEINTICUATRO EUROS amb SESENTA Y CINCO
CÈNTIMS
0040 ICS080e

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.

24,65

VEINTICUATRO EUROS amb SESENTA Y CINCO
CÈNTIMS
0041 ICSBMKM35

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus
Kamstrup Multical 402 o similar, per a cabal nominal 3,5 m³/h.

618,92

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS amb NOVENTA Y
DOS CÈNTIMS
0042 ICSBMKM6100

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus
Kamstrup Multical 602 o similar, per a cabal nominal 10 m³/h.

721,43

SETECIENTOS VEINTIUN EUROS amb CUARENTA Y
TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

0043 ICSCS25

UT

RESUM

Ut

Subministrament i instal·lació d'acumulador
d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, altura
2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïllament de
1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors,
amb 6 boques de 2", boca de purgat i boca de
buidat i quatre boques per a baines. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.140,19

DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS amb DIECINUEVE
CÈNTIMS
0044 ICSpres

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de
seguretat que desconecta la caldera en cas de
no haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat
fins a quadre. Totalment muntada i provada.

54,77

CINCUENTA Y CUATRO EUROS amb SETENTA Y SIETE
CÈNTIMS
0045 ICStermc

Ut

0046 ICX020

Ut

Subministrament i muntatge de termòmetre de
contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció, petit material,. Totalment muntat i provat.

10,68

DIEZ EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de sistema de
control domòtic, tipus loxone o similar, per a
control centralitzat de l'ampliació de la xarxa de
calor, format per tres subquadres (un a cada
edifici), 2 miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de
temperatura metàl·lics 1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació 24V, 3 SAIs de
450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors de protecció, i cablejat. Fins i tot part proporcional de programació, elaboració dels manuals i formació dels usuaris. Totalment muntat,
connectat i provat.

4.422,29

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS amb
VEINTINUEVE CÈNTIMS
0047 IED010c

m

Subministrament i instal·lació de tub protector
de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250
N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.

4,95

CUATRO EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

UT

RESUM

0048 IEO010

m

Subministrament i instal·lació de canalització fix
en superfície de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb
grau de protecció IP 547. Totalment muntada.

0049 IFT010

U

PREU EN LLETRA

IMPORT
5,48

CINCO EUROS amb CUARENTA Y OCHO CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de descalcificador
compacte amb comandament per temps de
tres cicles, rosca de 3/4", pressió de treball de
1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650
mm. Inclús p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de pas de comporta
de llautó fos, filtre de cartutx, electrovàlvules,
canonada de desguàs i aixeta per a buidatge.
Totalment muntat, connexionat i provat.

717,38

SETECIENTOS DIECISIETE EUROS amb TREINTA Y
OCHO CÈNTIMS
0050 IFW020b

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 2", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

59,33

CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA Y TRES
CÈNTIMS
0051 IFW020e

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima
de treball de 16 bar i una temperatura màxima
de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

27,59

VEINTISIETE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CÈNTIMS
0052 SS010

p.a.

Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions

696,72

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS amb SETENTA
Y DOS CÈNTIMS
0053 UBC010lgaM63

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"

49,31

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA Y UN
CÈNTIMS
0054 UBClgaM32

u

0055 UBClgath

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1

27,89

VEINTISIETE EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110

33,51

TREINTA Y TRES EUROS amb CINCUENTA Y UN
CÈNTIMS
0056 UBClgath63

u

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125"

23,68

VEINTITRES EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

0057 UBClgc032

UT

RESUM

m

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA
del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90 mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.

PREU EN LLETRA

IMPORT
14,67

CATORCE EUROS amb SESENTA Y SIETE CÈNTIMS
0058 UBClgc063

m

0059 UFF010b

m²

0060 UIA010

Ut

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA
del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125 mm de
diàmetre exterior, per a conducció soterrada.

28,08

VEINTIOCHO EUROS amb OCHO CÈNTIMS

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor
de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en
calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de rodolament de
3 cm de M10.

27,73

VEINTISIETE EUROS amb SETENTA Y TRES CÈNTIMS

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm
de mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
49,5x48,5 cm.

53,82

CINCUENTA Y TRES EUROS amb OCHENTA Y DOS
CÈNTIMS
0061 UIA010b

U

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense
fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada
de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400
kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per
a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

176,37

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS amb TREINTA Y SIETE
CÈNTIMS
0062 UXA020

m²

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1
(artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats per
dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR <
10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200x100x100 mm,
acabat superficial llis, color vermell, aparellat a
espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre
una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre,
el gruix final del qual, una vegada col·locades
les llambordes i vibrat el paviment amb safata
vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà
comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una
junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de
granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per subbase flexible de
tot-u natural, de 20 cm d'espessor, base flexible
de tot-u artificial, de 20 cm d'espessor.

39,29

TREINTA Y NUEVE EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
Nº

CODI

0063 UXH010

UT

RESUM

m²

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en
zona de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera
de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10
cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m,
amb acabat reglejat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
37,49

TREINTA Y SIETE EUROS amb CUARENTA Y NUEVE
CÈNTIMS
0064 YCB030

m

0065 YCB040

U

0066 YCB050

m²

Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color
groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

3,16

TRES EUROS amb DIECISEIS CÈNTIMS

Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m de
longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9
m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de
superfície antilliscant sense desnivells, amb 400
kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals
de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura,
amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos.
Inclús elements de fixació al terra per garantir
la immobilitat del conjunt.

15,81

QUINCE EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS

Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150
usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.

3,84

TRES EUROS amb OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMS
0067 YSB050b

u

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i
150mts de llargada, de color blau.

47,41

CUARENTA Y SIETE EUROS amb CUARENTA Y UN
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN
Carrer Ferran Muñoz 3, 08859 Begues
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serra / martinez / leivar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

13512J51

E31522J4
E31B3000
E31DC100

RESUM
m3

1,000 m3
40,000 kg
1,000 m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Fonament F.A.HA-25/F/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corrugada,encofrat 1m2/m3

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/20/IIa,bomba
Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Encofrat taulons rasa/pou fonament

96,38
1,10
19,44

96,38
44,00
19,44

COST UNITARI TOTAL.......................................

159,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb
VUITANTA-DOS CÉNTIMOS
13522GA5

m3

Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S acer
b/corrugada 60kg/m3,encofrat ind.p/murs,vist

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i
fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

E32515H4
E32B300P
E32DFA13

1,000 m3
60,000 kg
6,700 m2

Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba
Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m
Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur
rect.,2cares,h<=3m,formigó vist

89,35
1,21
29,84

89,35
72,60
199,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

361,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS
135C57G2

m3

Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba,40kg/m3 armadura p/llosa fonam. AP500S barres
corrug.encofrat no vist 0,2m2/m3

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una
quantia de 0,2 m2/m3

E3C515H4
E3CB3000
E3CDD100

1,000 m3
40,000 kg
0,200 m2

Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba
Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.
Encofrat tauler p/llosa fonam.

85,14
1,14
26,72

85,14
45,60
5,34

COST UNITARI TOTAL.......................................

136,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-SIS EUROS amb VUIT
CÉNTIMOS
14511337

m3

E45117C3
E4B13000
E4D11103

1,000 m3
80,000 kg
13,300 m2

Pilar form.encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.cubilot,acer armadura AP500S 80kg/m3

Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia
de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3

Formigó p/pilar, HA-25/B/10/I, cubilot
Arm.pilars AP500S barres corrug.
Muntatge+desmunt.encofrat plafons,pilar rect.,p/revestir,h<=3m

108,57
1,11
18,74

108,57
88,80
249,24

COST UNITARI TOTAL.......................................

446,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS
amb SEIXANTA-UN CÉNTIMOS
1452145H

m3

E32515H4
E4B23000
E4D22A03

1,000 m3
40,000 kg
10,000 m2

Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer armadura AP500S 40kg/m3

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m3

Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba
Armadura p/mur AP500S barres corrug.
Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x200cm,p/mur
rect.,encofr.2 cares,h<=3m
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89,35
1,28
18,05

89,35
51,20
180,50

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
321,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
CINC CÉNTIMOS
145C2174

m2

Llosa form.,horitz.,g=25cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h>=3m,tauler,+taul.fen.
form.vist,HA-25/B/10/IIa,col.bomba,armadura

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 30 kg/m2

E45C18C4
E4BC3000
E4DC1D02

0,250 m3
30,000 kg
1,000 m2

Formigó p/llosa, HA-25/B/10/IIa,abocat bomba
Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.
Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h>=3m,tauler,+taul.fen. form.vist

89,23
1,29
45,55

22,31
38,70
45,55

COST UNITARI TOTAL.......................................

106,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÉNTIMOS
145C2175

m2

Llosa form.,horitz.,g=18cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen.
form.vist,HA-25/B/10/IIa,col.bomba,armadura

Llosa de balcó de formigó armat, horitzontal, de 18 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària >= 3
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 20 kg/m2

E45C18C4
E4BC3000
E4DC1D02

0,180 m3
20,000 kg
1,000 m2

Formigó p/llosa, HA-25/B/10/IIa,abocat bomba
Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.
Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h>=3m,tauler,+taul.fen. form.vist

89,23
1,29
45,55

16,06
25,80
45,55

COST UNITARI TOTAL.......................................

87,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-SET EUROS amb
QUARANTA-UN CÉNTIMOS
145CAA62

m2

Llosa form.,inclinada,g=18cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa
inclin.,h<=3m,tauler,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadura AP500S 15kg/

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

E45CA7C4
E4BC3000
E4DCAD00

0,180 m3
30,000 kg
1,400 m2

Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/10/I,abocat bomba
Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.
Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler

90,84
1,29
43,86

16,35
38,70
61,40

COST UNITARI TOTAL.......................................

116,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETZE EUROS amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS
1938P6JT

m2

E938P065
E45918H4
E4B9DA66

1,000 m2
0,177 m3
1,000 m2

Solera rev.polipropilè 65+8cm,(21kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B500T 15x15cm D5mm,

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 65+ 8 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21
kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 65 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
DB-HS

Muntatge encofrat+revoltó PP recic.,h=65cm,+peces esp.
Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba
Armadura p/armadura sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T
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COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SET EUROS amb
NORANTA-VUIT CÉNTIMOS
1Q71C222

u

Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu

Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu format per:
Rebost productes neteja:
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 68,4x37,3x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 95,0x57,7x170 cm.
Rebost:
3 Uts. Exterminador d'insectes mod. Edge-30. Dimensions:
57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 amb tub Synergetic i placa
adhesiva. Consum: 2x15 W a 230 v II. Coberta d'acer inoxidable mate
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 174,6x47,5x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 201,0x47,5x170 cm.
Fred:
1 Ut. Cambra frigorífica panelable de conservació. Dimensions:
175x126x245 cm. Temperatura positiva: +4+6ºC. Porta pivotant:
70x185 cm. Panell de 7 cm. Panells modulars acabat lacat-lacat.
Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre.
1 Ut. Refrigeració cambra de conservació +0/+4ºC (motor Silensys).
Equip frigorífic compost per: Unitat condensadora Silensys amb compressor del tipus hermètic. Rendiment 1.313 W a -10º C 3/4 CV. Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW. Refrigerant R-134ª. 1 separador d'oli. Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire. Termostat
digital i interruptor de paro-marxa. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa ivàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia
maxima en horitzontal 5m i en vertical 9m. Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en marxa i proves.
1 Ut. Registrador de temperatura. La normativa vigent,la legislació
amb la ordre ITC 3701/2006 posa de manifest la necessitat que a tota instal-lació d'emmagatzament de fred ha d'estar instal-lat un registrador de temperatura
degudament verificat,calibrat i sotmés a control metrològic. Registrador de 2 temperatures.
1 Ut. Legalització. Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 3 kg. Ha d'èsser legalitzada i
ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i
certificar el control de fuites de refrigerant
1 Ut. Alarma anti pànic. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una
alarma acústica d'home tancat
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170 cm.
1 Ut. Armari congelació mod. AGB701BT. Dimensions:
68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres.
Temperatura: -18ºC. Potència: 1.000 W a 230 v II. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Parrilla plastifiada GN 2/1 53x65 cm. Per armaris frigorifics serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris frigorifics serie GN
2/1 AGB
1 Ut. Armari frigorífic mod. AGB701. Dimensions: 68,7x79,4x212,5
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cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura:
-2/+8ºC. Potència: 585 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable
18/10 AISI 304.
2 Uts. Parrilla plastificada GN 2/1 53x65 cm. Per armaris frigorifics
serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris frigorifics serie GN
2/1 AGB
Cuarto Fred:
1 Ut. Refrigeració cuarto fred d'obra + 14/16ªC (motor Silensys).
Equip frigorífic compost per: Unitat condensadora Silensys amb compressor del tipus hermètic. Rendiment 3.635 W a 0º C 1 1/2 CV. Alimentació elèctrica 220/240 V II, 2 KW. Refrigerant R-134ª. 1 Separador d'oli. Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. Termostat digital i interruptor de paro-marxa. Vàlvula solenoide,
filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal 10m i vertical 9m. Conexionat
elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en
marxa i proves.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i aixeta. Dimensions:
235x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. Amb un prestatge
inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals dret / esquerra de
15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert
(sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 147 cm al extrem
de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball
construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Taula refrigerada mod. BMGN 1470 II sense sobre. Dimensions: 146,8x70x85 cm. Capacitat: 295 lts. Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8ºC. Potència: 550 W
a 230 v II. Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI
304.
2 Uts. Prestatge de paret. Dimensions 235x40 cm. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina, 2 calaixos i un rentamans automàtic. Dimensions: 235x70x90 cm. Dimensions sines:
45x45x25 cm. Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó
frontal amb pulsador de genoll.
Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals
dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix
amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer
inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball
construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
Preparacions:
1 Ut. moble baix tancat amb portes tipus monobloc amb 1 sina, 1 calaix i aixeta. Dimensions: 255x70x90 cm. Dimensions sines:
45x45x25 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (255) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix
amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer
inoxidable. Dotat amb portes abatibles. Amb 2 cantonades arrodonides. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de
1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x40 cm. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x25 cm. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304
Cocció:
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNHN000. Dimensions: 80x93x25
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cm. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BANH00O0. Dimensions: 80x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
2 Uts. Porta per base neutra mod. Doorel.
1 Ut. Aparell multifunció Vario Cooking Center mod. 112 l. Dimensions: 110,2x90,8x42,8 cm. Tipus de sobretaula. Temperatura de 30
a 250ºC. Control amb 7 modos de cocció. Capacitat: 2x25 litres.
Amb entrada d'aigua i buidat cubes. Sistema d'elevació i descens de
cistelles. Potència: 28.000 W a 400 V III+N+T. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: no inclou taula suport, ni accesoris.
1 Ut. Kit connexió aigua freda i desgüàs mod. 112T-112L
1 Ut. Dotació accessoris per equip mod. 112 L. Dotació d'accessoris per

VarioCooking Center 112L, compost per: 2 Suports elevadors cistelles 60.73.795 + 1 Cistella per coure 60.73.680 + 1 Cistella per fregir
60.73.684 + 1 Espatula 60.71.643 + 2 Parrilles de fons de cuba
60.73.702 + 1 escorredor 60.73.706
1 It. Kit productes neteja per VCC. Per VarioCookingCenter. Inclou:
Detergent liquit de 10 litres, 1 braç de neteja, 2 esponjes suaus, 2 esponjes dures i 1 fregall de neteja.
1 Ut. Base suport VarioCookingCenter model UG12L. Per model VarioCookingCenter 112L. Dimensions: 110x86,7x65,5 cm. Dotada de 2
prestatges lliscants i guies per GN Plafonada als laterals. Construida
en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN, no
inclosa.
1 Ut. Carro Variomobil 1/1 GN mod. 112T - 112 - 112L. Per descarrega i
transport contenidors. Construit en acer inoxidable.
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNDN00E. Dimensions: 40x93x25
cm. Amb un calaix frontal. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior. Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Cuina a gas mod. E9GCGD2C0M. Dimensions: 40x93x25 cm. Do-

tada de 2 focs gas. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construïda en acer
inoxidable.
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior. Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Element neutre mod. E9WTND000. Dimensions: 40x93x25 cm.

Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm.

Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base mod. Doorel
1 Ut. Forn convecció vapor a gas Rational mod. SCC-61 G. Dimensions: 84,7x77,1x78,2 cm. Capacitat: 6 cubetes GN 1/1. Potència:
11.180 Kcal/h.+300 w a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10
AISI 304. Accessoris en dotació: SelfCookingControl amb 7 variants
de cocció automàtica. Marge de temperatura de entre 30º i 300º C.
Clima Plus Control, regulació de la humitat amb exactitut. Vaporitzador Combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al corprogramable amb 6 punts de medició. Memòria amb 250 programes de 12
etapes cadascún. Clean Jet, sistema automàtic de neteja. Dutxa
amb manguera retràctil. CDS per diagnòstic de cal i Self-Clean per
descalcificació
automàtica. Estructura guies per safates GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.
1 Ut. Base suport forn mod. US III-61. Amb sobre i laterals plafonats. Guies per recipients GN. Per models forns 61. Construida en
acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa
1 Ut. Kit de connexió de l'aparell per forn. Compost de tub alimentació
d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50.
1 Ut. Capsa de 100 pastilles detergents per forns Rational. Producte per
forns SCC/CM
1 Ut. Capsa de 150 pastilles "care" de manteniment forns Rational. Producte per forns SCC
1 Ut. Taula mural en L tipus Monobloc i un rentamans autmàtic. Dimensions: 150/125 x 80/70 x 90 cm. Dimensions sina rentamans:
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40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (150+125) i lateral dret de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de
gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Xapa de protecció de paret d'acer inoxidable dim. 340x125 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

1 Ut. Campana extracció de fums central compensada (amb aportació). 1 Campana mural compensada en acer inox 304, tota soldada,
col·lector amb tap de drenatge soldat, 2 plenums interns (1 d´extracció amb trapes de regulació desmuntables i 1 d´aportació amb obertura longitudinal inox) , amb unes dimensions de 3400 X 1300 X
800mm. 6 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm. 1 Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm
d´espesor amb junta estanca i unes dimensions de
1300x130x100mm. Extracció: 1 Unitat de ventilació fabricada en
acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de
transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 2 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 6.600
m3/h. i velocitat 790 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors
de goma. 1 Tremuja S.O 18/9. 45m2 Conducte rectangular sistema
metu galva 600 X 300mm (16m + 2 colces 90º). 12m Conducte rodó
sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450. 4 Maneguet unió Ø 450. 4
Abraçadera Ø 450. 2 Maneguet corona Ø 450. 1 Colze 90º Ø 450. 2
Colze 45º Ø 450. 1 Barret jet Ø 450. 1 Bimbell Ø 450. Aportació: 1
Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic,
ventilador 10/10 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 1,5cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1070 rpm caudal maxim
4800 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma.
1 Marc amb filtre 10/10. 1 Tremuja Ø 10/10. 1 Deflector 10/10. 22m2
Conducte rectangular sistema metu galva 400 X 350mm (9m + 2 colzes 90º). Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Variadors de frqüència per motors extracció i aportació de campana.

2 Variadors de freqüència entrada 380v III/ sortida 380v III. 2cv (4,1
A). 2 Display digital amb caixa inox. Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Sistema extinció incendis (per campana extracció de fums).
Composat per: 1 Caixa sistema PROTECH-K SIMPLE, 1 Dipòsit
contenidor PROTECH-K de 9 litres, en armari d'inox de 21x21x80
cm., Protecció de 1 a 11 fluxes Agent extintor PROTECHLEX, Boquilles d'extinció, Fusibles d'extinció amb suport, Colces politja cablejat,
Tirador manual, Equip autonom
Rentat de vaixella:
1 Ut. Taula de prerentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa. Dimensions: 180x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles). Dotada
amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20. Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles. Amb plastró posterior de (180) i lateral esquerra de 30 cm.
d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb escot per columna (1). Amb dutxa pre-rentat i aixeta.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Rentavaixelles mod. EHT8IELG (amb dispositiu estalvi energètic). Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb
boiler potenciat. Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció:
1134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II.
Construït en acer inoxidable.
8 Uts. Cubilets per cuberts mod. WTAC89
2 Uts. Cistella per plats mod. WTAC57. Dimensions: 50x50x10,5
cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.
2 Uts. Cistella per gots i tasses mod. WTAC62. Dimensions:
50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.
1 Ut. Taula de sortida tipus monobloc tancada amb portes. Dimen19 juliol 2018
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sions: 110x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles). Dotada amb
prestatge inferior. Amb plastró posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb portes abatibles. Damuntera de treball construïda en xapa
inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Descalcificador industrial automàtic mpd. AF20. Dimensions:
32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF
2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II. Tipus compacta. Construit
exteriorment amb polietilé. Ampolla resina reforçada.
4 Uts. Carro de servei mod. SW8X5-3. Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge:
80 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en
acer inoxidable 18/10 AISI 304
1 Ut. Armari de peu amb portes correderes. Dimensions
140x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10
AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges alumini-polietilè. Dimensions: 121,6x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
Rentat d'olles:
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i dutxa. Dimensions:
190x70x90 cm. Dimensions sines: 70x45x35 cm. Amb un prestatge
inferior. Amb plastró posterior de (190) i laterals dret / esquerra de
30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el
seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de
passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Prestatge de paret de tub. Dimensions 190x40 cm. Construït
en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Bugaderia:
1 Ut. Rentadora de roba elèctrica mod. LS-11T. Dimensions:
69,2x78,8x115,8 cm. De alt centrifugat. Capacitat roba: 10 kg. Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Assecadora de roba elèctrica mod. DS-11 PM. Dimensions:
78,5x84x169,4 cm. Rotativa amb inversor de gir tambor. Capacitat
roba: 11 kg. Potència: 12.550 W a 400 v III+N+T. Moble interior en
acer galvanitzat i exterior tractat amb skin plate color inox.
1 Ut. Taula de planxar per roba elèctrica mod. MD-2/5+FD-5. Dimensions
taula: 138x38x83 cm. Taula de repas i planxat plegable. Amb planxa
manual. Amb generador de vaf de 4 litres i dimensions:
23x42x43cm. Potència: 2.980 W a 230 v II
1 Ut. Calandra mural per roba elèctrica mod. C-160/32 EDimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diametre 32
cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400
v III+N+T
1 Ut. Sistema Smart System. Sistema per regular automaticament la
velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual
de la roba.
1 Ut. Carro de roba seca CC-300. Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres. Amb 4 rodes giratories. Xasis cromat i bosa de lona.
1 Ut. Carro de roba humida CHG-400. Dimensions: 87,5x56x71,5 cm.
Volum: 400 litres. Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories. Amb aixeta incorporada per buidat. Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè
TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS
OFERTATS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A012A000
A013A000
BQ710673

RESUM

40,000 h
20,000 h
1,000 u

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu

PREU

SUBTOTAL

23,80
20,92
6.350,00

952,00
418,40
6.350,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

7.720,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET MIL SET-CENTS VINT EUROS amb
QUARANTA CÉNTIMOS
1Q71C231

u

Mobiliari de cuina / taulell / equipament

MOBILIARI
Mobiliari cuina, de melamina, format per mobles baixos de 70 cm
d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb
sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina de 70 cm d'alçada i 30 cm
de fondària, de 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent caixonera,
escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable de
la resta)...i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de projecte.
TAULELL
Taulell de silestone, de 20 mm de gruix, col.locat i encastat al parament, inclòs part proporcional de cantells polits i forats per aiguera i
placa de cuinar i segellats amb silicona.
Aplacat del frontal del taulel de cuina amb silestone, de 20 mm de
gruix, fixat al parament amb morter adhesiu, inclòs part proporcional
de cantells polits i segellats amb silicona
EQUIPAMENT
-Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR, col.locat i conectat a la xarxa eléctrica
-Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada automàtica, amb segell AENOR connectada a la xarxa elèctrica i
col.locada en el taulell de cuina
-Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada
amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres
velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica
-Aiguera i placa de cocció amb instal·lacio d’elevador PRESSALIT
RK1012 independents per poder regular alçada de marbres.
Tot segons projecte executiu.

A012A000
A013A000
BQ710685

10,000 h
5,000 h
1,000 u

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Mobiliari de cuina / taulell / equipament

23,80
20,92
8.675,00

238,00
104,60
8.675,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

9.017,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU MIL DISSET EUROS amb SEIXANTA
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

BD5EAKL6K7E8

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Canal dutxa acer inoxidable AISI 304, l=1185mm, ACO Delta CD.DCA.11.040H.R28

Canal de dutxa tipus ACO Delta CD.DCA.11.040H.R28 amb ales realitzat completament en acer inoxidable AISI 304, de 1185 mm de longitud, 130 mm d'ample exterior, 64 d'ample de reixa i d'alçada 20 mm.
Amb una sortida horitzontal de DN 40 mm i un cabal aproximat de
0,8 l/s. Inclou Reixa R28 Wave, apta per a càrrega vianants, potes
d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5., ref. CD.DCA.11.040H.R28
de la serie Sortida horitzontal d'ACO
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

345,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
D0391311

A0150000
B0310020
B0512401
C1705600
A%AUX0010100

1,050
1,520
0,200
0,750
0,212

m3

Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.

h
t
t
h
%

Manobre especialista
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra
20,19
17,37
103,30
1,71
1,00

21,20
26,40
20,66
1,28
0,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-NOU EUROS amb
SETANTA-CINC CÉNTIMOS
D060M021

m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 165l

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000
B0111000
B0311010
B0331Q10
B0512401
C1705600
A%AUX0010100

1,100
0,180
0,650
1,550
0,150
0,600
0,222

h
m3
t
t
t
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra pedra calc. p/forms.
Grava pedra calc.20mm p/forms.
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

20,19
1,67
16,18
16,15
103,30
1,71
1,00

22,21
0,30
10,52
25,03
15,50
1,03
0,22

COST UNITARI TOTAL.......................................

74,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-UN CÉNTIMOS
D060M0B2

m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A0150000
B0111000
B0312010
B0332Q10
B0512401
C1705700
A%AUX0010100

0,900
0,180
0,650
1,550
0,150
0,450
0,182

h
m3
t
t
t
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra pedra granit. p/forms.
Grava pedra granit.20mm p/forms.
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 250l
Despeses auxiliars mà d'obra

20,19
1,67
17,80
18,87
103,30
2,77
1,00

18,17
0,30
11,57
29,25
15,50
1,25
0,18

COST UNITARI TOTAL.......................................

76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS
CÉNTIMOS
D060Q021

m3

Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 165l

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000

1,100 h

Manobre especialista
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

B0111000
B0311010
B0331Q10
B0512401
C1705600
A%AUX0010100

RESUM
0,180
0,650
1,550
0,225
0,600
0,222

m3
t
t
t
h
%

Aigua
Sorra pedra calc. p/forms.
Grava pedra calc.20mm p/forms.
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

1,67
16,18
16,15
103,30
1,71
1,00

0,30
10,52
25,03
23,24
1,03
0,22

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

82,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
D0701641

A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
C1705600
A%AUX0010100

1,000
0,200
1,630
0,250
0,700
0,202

m3

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

h
m3
t
t
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
20,19
1,67
17,37
103,30
1,71
1,00

20,19
0,33
28,31
25,83
1,20
0,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

76,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SIS EUROS amb SIS
CÉNTIMOS
D0701821

A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
C1705600
A%AUX0010100

1,000
0,200
1,520
0,380
0,700
0,202

m3

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

h
m3
t
t
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
20,19
1,67
17,37
103,30
1,71
1,00

20,19
0,33
26,40
39,25
1,20
0,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

87,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-SET EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS
D0701911

A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
C1705600
A%AUX0010100

1,000
0,200
1,480
0,450
0,700
0,202

m3

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,450kg/m3 ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra,

h
m3
t
t
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
20,19
1,67
17,37
103,30
1,71
1,00

20,19
0,33
25,71
46,49
1,20
0,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

94,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-QUATRE EUROS amb DOTZE
CÉNTIMOS
D070A4D1

m3

Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
B0532310
C1705600
A%AUX0010100

1,050
0,200
1,530
0,200
400,000
0,725
0,212

h
m3
t
t
kg
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

20,19
1,67
17,37
103,30
0,22
1,71
1,00

21,20
0,33
26,58
20,66
88,00
1,24
0,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

158,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb
VINT-I-DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

D070A8B1

m3

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
B0532310
C1705600
A%AUX0010100

1,050
0,200
1,380
0,380
190,000
0,725
0,212

h
m3
t
t
kg
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

20,19
1,67
17,37
103,30
0,22
1,71
1,00

21,20
0,33
23,97
39,25
41,80
1,24
0,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

128,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-VUIT EUROS
D0714641

m3

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra+inclus.aire/plastificant
250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab.

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
B081C010
C1705600
A%AUX0010100

1,000
0,200
1,630
0,250
0,500
0,700
0,202

h
m3
t
t
kg
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Addit. inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

20,19
1,67
17,37
103,30
1,42
1,71
1,00

20,19
0,33
28,31
25,83
0,71
1,20
0,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

76,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SIS EUROS amb
SETANTA-SET CÉNTIMOS
D0714821

m3

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra+inclus.aire/plastificant
380kg/m3,1:4,10N/mm2,elab.

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
B081C010
C1705600
A%AUX0010100

1,000
0,200
1,520
0,380
0,760
0,700
0,202

h
m3
t
t
kg
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Addit. inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3
Formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

20,19
1,67
17,37
103,30
1,42
1,71
1,00

20,19
0,33
26,40
39,25
1,08
1,20
0,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

88,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS
D0B2A100

A0124000
A0134000
B0A14200
B0B2A000
A%AUX0010100

x 1,02
x 1,05

0,005
0,005
0,010
1,000
0,002

kg

Acer b/corrug.obra man.taller B500S

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrugada B500S
Despeses auxiliars mà d'obra

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
20,83
18,50
0,98
0,60
1,00

0,10
0,09
0,01
0,63
0,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
D0B34135

A0134000
A0124000
%NAAA

m2

0,004 h
0,004 h
0,002 U

Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T elab.obra i manipulada taller

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Ajudant ferrallista
Oficial 1a ferrallista
Despeses auxiliars
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

B0B34133

RESUM
1,100 m2

Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

PREU

SUBTOTAL

1,49

1,64

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb SETANTA-NOU
CÉNTIMOS
E22113C2

m2

C1313330

0,039 h

Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

50,90

1,99

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb NORANTA-NOU
CÉNTIMOS
E2213422

m3

C1312340
A0140000
%NAAA0150

0,050 h
0,010 h
0,044 %

Excavació p/rebaix,terreny fluix,pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t
Manobre
Despeses auxiliars

84,74
19,52
1,50

4,24
0,20
0,07

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN
CÉNTIMOS
E222122A

m3

C1313330
E2241100

0,123 h
0,800 m2

Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclòs repàs de sols i parets.

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

50,90
1,98

6,26
1,58

COST UNITARI TOTAL.......................................

7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
E2241100

m2

A0140000
A%AUX0010150

0,100 h
0,020 %

Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra

19,52
1,50

1,95
0,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb NORANTA-VUIT
CÉNTIMOS
E225177F

A0140000
C1316100
C1335010
A%AUX0010150

0,010
0,033
0,045
0,002

m3

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM

h
h
h
%

Manobre
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t
Despeses auxiliars mà d'obra

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
19,52
45,00
39,73
1,50

0,20
1,49
1,79
0,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÉNTIMOS
E2255T70

A0140000
B031S400
C1311430
A%AUX0010150

x 1,1

0,020
1,900
0,013
0,004

m3

Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt,<=25cm

h
t
h
%

Manobre
Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0-5mm
Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t
Despeses auxiliars mà d'obra

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim
19,52
7,71
73,05
1,50

0,39
16,11
0,95
0,01

COST UNITARI TOTAL.......................................

17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E2A11000

m3

B03D1000

1,000 m3

PREU

SUBTOTAL

9,33

9,33

IMPORT

Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Terra selec.

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb TRENTA-TRES
CÉNTIMOS
E2R35069

m3

C1501800

0,150 h

Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10-15km

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Camió transp.12 t

38,39

5,76

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb SETANTA-SIS
CÉNTIMOS
E2R540J0

m3

C1RA2900

1,000 m3

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Subministr.contenidor metàl·lic,9m3 +recollida residus inerts o no especials

17,84

17,84

COST UNITARI TOTAL.......................................

17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
E2RA71H0

m3

B2RA71H0

1,450 t

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

8,00

11,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMOS
E2RA7LP0

m3

B2RA7LP0

1,000 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER
170504

4,75

4,75

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC
CÉNTIMOS
E31522J4

A0140000
B065960A
C1701100
A%AUX0010150

x 1,1

0,300
1,000
0,100
0,059

m3

Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/20/IIa,bomba

h
m3
h
%

Manobre
Formigó HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses auxiliars mà d'obra

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
19,52
68,10
155,18
1,50

5,86
74,91
15,52
0,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

96,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-SIS EUROS amb
TRENTA-VUIT CÉNTIMOS
E31B3000

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100

x 1,02

0,006
0,008
0,005
1,000

kg

Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

h
h
kg
kg

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

19 juliol 2018
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18,50
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A%AUX0010150

RESUM
0,003 %

Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

1,50

0,00

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb DEU CÉNTIMOS
E31DC100
A0123000
A0133000
B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0DZA000
A%AUX0010150

x 1,9
x 1,1
x 1,9

0,350
0,350
0,102
0,079
6,000
0,002
0,030
0,155

m2

Encofrat taulons rasa/pou fonament

h
h
kg
kg
m
m3
l
%

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Filferro recuit,D=3mm
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Desencofrant
Despeses auxiliars mà d'obra

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
23,38
20,76
1,06
1,36
0,38
227,13
2,75
1,50

8,18
7,27
0,11
0,20
2,51
0,86
0,08
0,23

COST UNITARI TOTAL.......................................

19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS
E32515H4

A0122000
A0140000
B065960B
C1701100
A%AUX0010250

x 1,05

0,060
0,240
1,000
0,100
0,061

m3

Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba

h
h
m3
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses auxiliars mà d'obra

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba
23,38
19,52
64,38
155,18
2,50

1,40
4,68
67,60
15,52
0,15

COST UNITARI TOTAL.......................................

89,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-NOU EUROS amb
TRENTA-CINC CÉNTIMOS
E32B300P

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX0010150

x 1,02

0,008
0,010
0,006
1,000
0,004

kg

Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses auxiliars mà d'obra

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
20,83
18,50
0,98
0,83
1,50

0,17
0,19
0,01
0,83
0,01

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMOS
E32DFA13

A0123000
A0133000
B0DBT300
B0DG2111
B0DZA000
A%AUX0010250

x 1,2

0,500
0,540
0,200
1,000
0,100
0,229

m2

Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares,h<=3m,formigó vist

h
h
u
m2
l
%

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Tornapuntes p/enc.h=3m,p/150usos+p.p.accessoris
Amortització bastidor+fenòl. acer,p/murrectilínia,p/formigó vist,p.p.accessoris
Desencofrant
Despeses auxiliars mà d'obra

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist
23,38
20,76
0,77
4,95
2,75
2,50

11,69
11,21
0,15
5,94
0,28
0,57

COST UNITARI TOTAL.......................................

29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-NOU EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
E3C515H4

A0122000
A0140000
B065960B
C1701100
A%AUX0010150

x 1,05

0,096
0,144
1,000
0,080
0,051

m3

Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

h
h
m3
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses auxiliars mà d'obra

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
23,38
19,52
64,38
155,18
1,50

2,24
2,81
67,60
12,41
0,08

COST UNITARI TOTAL.......................................

85,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-CINC EUROS amb CATORZE
CÉNTIMOS
19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

14

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E3CB3000

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX0010150

x 1,02

0,006
0,010
0,005
1,000
0,003

PREU

kg

Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
20,83
18,50
0,98
0,83
1,50

0,12
0,19
0,00
0,83
0,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb CATORZE CÉNTIMOS
E3CDD100
A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D71130
B0DZA000
A%AUX0010150

x 1,9
x 1,1
x 1,9
x 1,1

0,500
0,550
0,079
2,727
0,001
1,000
0,030
0,231

m2

Encofrat tauler p/llosa fonam.

h
h
kg
m
m3
m2
l
%

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Tauler pi,g=22mm,10 usos
Desencofrant
Despeses auxiliars mà d'obra

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
23,38
20,76
1,36
0,38
227,13
1,28
2,75
1,50

11,69
11,42
0,20
1,14
0,43
1,41
0,08
0,35

COST UNITARI TOTAL.......................................

26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-DOS
CÉNTIMOS
E3Z112N1

A0122000
A0140000
B06NLA1C
A%AUX0010150

x 1,05

0,075
0,150
0,100
0,047

m2

Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió

h
h
m3
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó neteja HL-150/P/10
Despeses auxiliars mà d'obra

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
23,38
19,52
59,50
1,50

1,75
2,93
6,25
0,07

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS
E45117C3

A0122000
A0140000
B065710B
A%AUX0010250

x 1,05

0,360
1,440
1,000
0,365

m3

Formigó p/pilar, HA-25/B/10/I, cubilot

h
h
m3
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra

Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
23,38
19,52
67,74
2,50

8,42
28,11
71,13
0,91

COST UNITARI TOTAL.......................................

108,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUIT EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS
E45918H4

A0140000
A0122000
%NAAA0250
B065960B
C1701100

0,288
0,072
0,073
1,050
0,120

m3

Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba

h
h
%
m3
h

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
19,52
23,38
2,50
64,38
155,18

5,62
1,68
0,18
67,60
18,62

COST UNITARI TOTAL.......................................

93,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA
CÉNTIMOS
E45C18C4

A0122000
A0140000
B065760B
C1701100
A%AUX0010250

x 1,02

0,054
0,216
1,000
0,090
0,055

m3

Formigó p/llosa, HA-25/B/10/IIa,abocat bomba

h
h
m3
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses auxiliars mà d'obra

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-NOU EUROS amb
VINT-I-TRES CÉNTIMOS
E45CA7C4

A0122000
A0140000
B065710B
C1701100
A%AUX0010250

x 1,02

0,060
0,240
1,000
0,100
0,061

m3

Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/10/I,abocat bomba

h
h
m3
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses auxiliars mà d'obra

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
23,38
19,52
67,74
155,18
2,50

1,40
4,68
69,09
15,52
0,15

COST UNITARI TOTAL.......................................

90,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
E4B13000

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX0010150

0,007
0,007
0,005
1,000
0,003

kg

Arm.pilars AP500S barres corrug.

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses auxiliars mà d'obra

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
20,83
18,50
0,98
0,83
1,50

0,15
0,13
0,00
0,83
0,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb ONZE CÉNTIMOS
E4B23000

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX0010150

0,010
0,012
0,012
1,000
0,004

kg

Armadura p/mur AP500S barres corrug.

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses auxiliars mà d'obra

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
20,83
18,50
0,98
0,83
1,50

0,21
0,22
0,01
0,83
0,01

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
E4B9DA66

m2

Armadura p/armadura sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per a l'armadura de sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

A0134000
A0124000
%NAAA0150
B0A14200
D0B34135

0,016
0,016
0,006
0,012
1,000

h
h
%
kg
m2

Ajudant ferrallista
Oficial 1a ferrallista
Despeses auxiliars
Filferro recuit,D=1,3mm
Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T elab.obra i
manipulada taller

18,50
20,83
1,50
0,98
1,79

0,30
0,33
0,01
0,01
1,79

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
E4BC3000

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX0010150

0,012
0,010
0,012
1,000
0,004

kg

Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses auxiliars mà d'obra

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
20,83
18,50
0,98
0,83
1,50
COST UNITARI TOTAL.......................................

0,25
0,19
0,01
0,83
0,01
1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMOS
E4D11103

m2

Muntatge+desmunt.encofrat plafons,pilar rect.,p/revestir,h<=3m

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A0123000
A0133000
B0D625A0
B0D81280
B0DZA000
B0DZP200
A%AUX0010250

x 1,2

RESUM
0,350
0,400
0,011
1,000
0,080
1,000
0,165

h
h
cu
m2
l
u
%

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
Plafó metàl·lic50x50cm,50usos
Desencofrant
Part propor.elem.aux.plafó met.50x50cm
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

23,38
20,76
9,37
1,06
2,75
0,26
2,50

8,18
8,30
0,10
1,27
0,22
0,26
0,41

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
E4D22A03

A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D625A0
B0D81580
B0DZA000
B0DZP500
A%AUX0010250

x 1,9
x 1,1
x 1,007
x 1,02

0,316
0,356
0,053
1,360
0,010
1,075
0,080
1,000
0,148

m2

Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x200cm,p/mur rect.,encofr.2 cares,h<=3m

h
h
kg
m
cu
m2
l
u
%

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
Plafó metàl·lic50x200cm,50usos
Desencofrant
Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm
Despeses auxiliars mà d'obra

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic
de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m
23,38
20,76
1,36
0,38
9,37
1,24
2,75
0,52
2,50

7,39
7,39
0,14
0,57
0,09
1,36
0,22
0,52
0,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb CINC CÉNTIMOS
E4DC1D02

A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130
B0D75000
B0DZA000
A%AUX0010250

x 1,9
x 1,1
x 1,9
x 1,007
x 1,1
x 1,15

0,800
0,700
0,053
0,900
0,001
0,015
1,000
1,000
0,060
0,332

m2

Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h>=3m,tauler,+taul.fen. form.vist

h
h
kg
m
m3
cu
m2
m2
l
%

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
Tauler pi,g=22mm,10 usos
Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús
Desencofrant
Despeses auxiliars mà d'obra

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària >= 3
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist
23,38
20,76
1,36
0,38
227,13
9,37
1,28
7,67
2,75
2,50

18,70
14,53
0,14
0,38
0,43
0,14
1,41
8,82
0,17
0,83

COST UNITARI TOTAL.......................................

45,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
E4DCAD00

A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130
B0DZA000
A%AUX0010250

x 1,9
x 1,1
x 1,9
x 1,007
x 1,1

0,900
0,900
0,053
1,180
0,002
0,015
1,000
0,040
0,397

m2

Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler

h
h
kg
m
m3
cu
m2
l
%

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
Tauler pi,g=22mm,10 usos
Desencofrant
Despeses auxiliars mà d'obra

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
23,38
20,76
1,36
0,38
227,13
9,37
1,28
2,75
2,50

21,04
18,68
0,14
0,49
0,86
0,14
1,41
0,11
0,99

COST UNITARI TOTAL.......................................

43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-TRES EUROS amb
VUITANTA-SIS CÉNTIMOS
E4E25615

m2

Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM II
1:4,10N/mm2,addit.inclus.aire/plasti

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A0122000
A0140000
B0E244L1
D0714821

x 1,05
x 1,05

A%AUX0010300

RESUM

0,480
0,240
12,500
0,016

h
h
u
m3

0,159 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Bloc foradat morter ciment,llis 400x200x200mm,p/revest.
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra+inclus.aire/plastificant
380kg/m3,1:4,10N/mm2,elab.
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

23,38
19,52
1,00
88,65

11,22
4,68
13,13
1,49

3,00

0,48

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS
E4EZ3000

A0124000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX0010150

0,010
0,005
1,000
0,002

kg

Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.

h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses auxiliars mà d'obra

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
20,83
0,98
0,83
1,50

0,21
0,00
0,83
0,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS
E4EZQ024

m3

A0122000
A0140000
D060Q021

0,400 h
1,600 h
1,000 m3

x 1,05

A%AUX0010150

0,406 %

Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R,pedra calc.20mm, col.manual.

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
calc. 20mm,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
82,55

9,35
31,23
86,68

1,50

0,61

COST UNITARI TOTAL.......................................

127,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-SET EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
E5113391

A0122000
A0140000
B0351000
A%AUX0010150

x 1,059

0,035
0,150
0,169
0,038

m2

Terrat capa prot.,palet riera D=16-32mm,g=10cm,s/adh.

h
h
t
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Palet riera D=16-32 mm
Despeses auxiliars mà d'obra

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir
23,38
19,52
23,66
1,50
COST UNITARI TOTAL.......................................

0,82
2,93
4,23
0,06
8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

E5131121

A012P000
A013P000
B5131120a
A%AUX0010250

RESUM
m2

x 1,1

0,250 h
0,250 h
1,000 m2
0,132 %

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Acabat coberta plana enjardinada extensiva no transitable Sedum tapizant, reg automàtic goteig

Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no
ventilada, formada per:
- Manta de protecció i acumulació d'aigua i nutrients ZINCO ref. SSM
45, de fibres reciclades de polipropilè.
- Placa drenant i retenció d'aigua de pilietilè reciclat ZINCO ref. Floradrain FD25
- Làmina filtrant de fibres de polipropilè estable ZINCO ref. SF
- Substracte especial per a cobertes extensives, estable, d'elevado porositat i alta capacitat drenant, de 10cm de gruix
- Grava de canto rodat d=15-25mm per a drenatge perimetral i imbornals de 10cm d'alçada
- Plantació de plantes seleccionades per a cobertes ecològiques extensives, tipus Sedum (Album, Acre, Reflexum, Sediforme, Rupestre,
Occhroleucum, etc.) resistents a la sequera, tapizants i de poca alçada, mescaldes adequadament per a conseguir una vegetació estable
i variada, amb una densitat de 15 uds/m2
- Imbornals registrables d'acer galvanitztat anticorrosiu ZINCO ref.
KS8, resistent a la compresió, de 50x50cm de base i 25x25cm de registre
- Sistema de reg automàtic per goteig per a cobertes ecològiques extensives mitjançant tubs amb degoters integrats, autocompensats cada 30cm, tipus Tech-line. Inclòs programador, filtre, regulador de
pressió, clau de pas i arqueta

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Cob.plana enjard.extens.no transit.,no ventil.,formada
membr.antiarrels+sist.drenatge+substr.lleuger+tepe biodegrad.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,01
24,86
42,00

7,00
6,22
46,20

2,50

0,33

COST UNITARI TOTAL.......................................

59,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU EUROS amb
SETANTA-CINC CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E5411817

m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Coberta ventilada Zinc Quartz e=0,82mm junta alçada doble engatillat + tauler OSB hidròfug
e=22mm + Làmina drenant Delta

Subministrament, preparació i col·locació de coberta ventilada de
planxa de Zinc Quartz natural de 0,82 mm de gruix, amb sistema de
junta alçada de doble engatillat, tipus VM ZINC. Conformada pels següents components:
- Rastrellat metàl·lic de tub d'acer galvanitzat 40x20mm de 2 mm de
gruix, ancorats a pota de fixació de 15cm per donar-li una correcta
nivellació a la coberta i dotar-la de cambra d'aire contínua a tota la
superfície de la coberta.
- Subministrament, preparació i col·locació de remats perimetrals de
xapa laminada de Zinc Quartz, de 0,82mm de gruix i un desenvolupament màxim de 325mm.
- Tauler OSB hidròfug de 22mm de gruix
- Làmina drenant de polietilè reticulat d'alta densitat tipus Delta de
6mm de gruix
- Bandejes de xapa laminada de Quartz Zinc amb separació entre eixos de 480mm (inclou potes d'inox fixes i mòbils pròpies del sistema)
- P.p. Beatas triangulars de ventilació de Zinc soldades amb estany
del 50%
Inclòs: plecs, talls, fixacions mecàniques i tots els elements necessaris
per a deixar la unitat completament acabada.

A0127000
A0140000
B0CK1801

x 1,25

B5ZZM400
A%AUX0010250

0,900 h
0,500 h
1,000 m2
1,000 u
0,308 %

Oficial 1a col·locador
Manobre
Coberta ventilada Zinc Quartz e=0,82mm junta alçada doble engatillat +
tauler OSB hidròfug e=22mm + Làmina drenant Delta
P.p.elem.mun.cob.pl.Zn
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
63,50

21,04
9,76
79,38

1,94
2,50

1,94
0,77

COST UNITARI TOTAL.......................................

112,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DOTZE EUROS amb
VUITANTA-NOU CÉNTIMOS
E5411818

ml

Remat coronació petos coberta Zinc Quartz e=0,82mm i D=600mm + Tauler OSB hidròfug
e=22mm + Làmina drenant Delta

Subministrament i col·locació de remat de coronament de petos de
Coberta amb planxa de Zinc Quartz de 0,82 mm de gruix de 600mm
de desemvolupament. Inclou: tauler base de OSB hidròfug de 22mm,
làmina drenant de polietilè reticulat d'alta densitat tipus Delta de
6mm de gruix, plecs, talls, fixacions mecàniques i tots els elements
necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

A0127000
A0140000
B5ZZM400
B0CK1810
A%AUX0010250

x 1,25

0,600
0,300
1,000
1,000

h
h
u
m2

0,199 %

Oficial 1a col·locador
Manobre
P.p.elem.mun.cob.pl.Zn
Remat coronament planxa Zinc Quartz e=0,82mm, D=600mm. Inclòs p.p.
tauler OSB hidròfug de 22mm i làmina drenant Delta
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
1,94
40,20

14,03
5,86
1,94
50,25

2,50

0,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

72,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-DOS EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS
E5Z15A2B

A0122000
A0140000

m2

0,125 h
0,125 h

Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat

Oficial 1a paleta
Manobre
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

D060M021

x 1,01

A%AUX0010150

RESUM
0,100 m3
0,054 %

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
calc. 20mm,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

74,81

7,56

1,50

0,08

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS
E5Z2FP4A

A0122000
A0140000
B05B1001
B0F9F840
A%AUX0010250

x 1,05
x 1,05

0,400
0,200
9,520
2,778
0,133

m2

Solera d'encadellat ceràm.1200x300x40mm,pasta ciment ràpid,sob/envanets

h
h
kg
u
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Ciment ràpid CNR4,sacs
Encadellat ceràmic 1200x300x40mm
Despeses auxiliars mà d'obra

Solera d'encadellat ceràmic de 1200x300x40 mm, col·locat amb pasta
de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort
23,38
19,52
0,14
1,56
2,50

9,35
3,90
1,40
4,55
0,33

COST UNITARI TOTAL.......................................

19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÉNTIMOS
E5ZH4DS4

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD514DS1
B5ZZJLPT

0,750
0,375
0,249
1,000
4,000

u

Bonera PVC rígid,D=200mm,antigrava,metàl.,fix.mecàniques

h
h
%
u
u

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Bonera PVC rígid,D=200mm,tapa antigrava metàl.
Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
23,38
19,52
1,50
26,56
0,26

17,54
7,32
0,37
26,56
1,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-TRES CÉNTIMOS
E5ZH5MXD

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD515MX1
D0701641

0,750
0,375
0,249
1,000
0,015

u

Bonera sifònica fosa,200x200mm,tapa plana,metàl.,col.morter 1:6

h
h
%
u
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapa plana metàl.
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana metàl.lica,
col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
23,38
19,52
1,50
63,89
76,06

17,54
7,32
0,37
63,89
1,14

COST UNITARI TOTAL.......................................

90,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA EUROS amb VINT-I-SIS
CÉNTIMOS
E6121512

m²

DI-04 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,LD,290x140x190mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN
771-1,mort.ram paleta,M5

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

A0122000
A0140000
A0150000
B0111000
B0710250
B0F1128L
C1704100
A%AUX0010250

x 1,065

0,470
0,240
0,120
0,005
0,022
15,000
0,120
0,181

h
h
h
m3
t
u
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
Aigua
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Maó calat,R-15,290x140x190mm,p/revestir,cat.I,LD,segons UNE-EN 771-1
Mesc.cont.+sitja granel
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
20,19
1,67
30,27
0,23
1,70
2,50

10,99
4,68
2,42
0,01
0,71
3,45
0,20
0,45

COST UNITARI TOTAL.......................................

22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-UN
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E612B51S

m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter1:6,CEM II,additiu inclus.aire/plastifi

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

A0122000
A0140000
B0F1D2A1
D0714641

x 1,04
x 1,065

A%AUX0010250

0,728
0,360
30,000
0,020

h
h
u
m3

0,241 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra+inclus.aire/plastificant
250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
0,18
76,77

17,02
7,03
5,62
1,64

2,50

0,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-UN
CÉNTIMOS
E721BCD5

m2

A0127000
A0137000
B712A0ZA

0,300 h
0,150 h
1,000 m2

x 1,1

B7Z22000
A%AUX0010150

0,300 kg
0,101 %

Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color estànd.,adh.en cal.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50/G-FP 190g/m2 acab.color
estànd.
Emulsió bituminosa, tipus EB
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
7,65

7,01
3,11
8,42

1,16
1,50

0,35
0,15

COST UNITARI TOTAL.......................................

19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS
E74371BL

A0127000
A0137000
B7412FMF
C200L000
A%AUX0010150

x 1,1

0,200
0,100
1,000
0,100
0,068

m2

Membrana g=1,5mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/adh.

h
h
m2
h
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Làmina PVC n/resist.intemp.,g=1,5mm,+arm. malla FV
Sold.làm.PVC,manual,aire cal.
Despeses auxiliars mà d'obra

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
23,38
20,76
11,63
4,23
1,50

4,68
2,08
12,79
0,42
0,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb SET CÉNTIMOS
E7547PBH

A0127000
A0137000
B0A61800
B7422FMP
B7Z1417B
C200L000
A%AUX0010150

x 1,1

0,470
0,235
3,000
1,000
3,000
0,235
0,159

m2

Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.tacs exp.plat.

h
h
u
m2
u
h
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Tac niló D=8-10mm,+vis
Làmina PVC p/intemp.,g=1,5mm,+arm. malla polièst.
Plati.acer galv.g=1mm 70x70mm,p/fix.làm.imperm.
Sold.làm.PVC,manual,aire cal.
Despeses auxiliars mà d'obra

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
23,38
20,76
0,18
9,07
0,39
4,23
1,50

10,99
4,88
0,54
9,98
1,17
0,99
0,24

COST UNITARI TOTAL.......................................

28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU
CÉNTIMOS
E7A24A0L

A0127000
A0137000
B7711A00
A%AUX0010150

x 1,1

0,030
0,015
1,000
0,010

m2

Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

h
h
m2
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Vel poliet.,g=50µm,48g/m2
Despeses auxiliars mà d'obra

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida
23,38
20,76
0,15
1,50

0,70
0,31
0,17
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb VINT CÉNTIMOS
19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E7B451D0

A0127000
A0137000
B7B151D0
A%AUX0010150

x 1,1

0,040
0,020
1,000
0,014

PREU

m2

Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

h
h
m2
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,140-190g/m2
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
23,38
20,76
0,64
1,50

0,94
0,42
0,70
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb VUIT CÉNTIMOS
E7B451J0

A0127000
A0137000
B7B151J0
A%AUX0010150

x 1,1

0,040
0,020
1,000
0,014

m2

Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

h
h
m2
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,300-350g/m2
Despeses auxiliars mà d'obra

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir
23,38
20,76
1,25
1,50

0,94
0,42
1,38
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb SETANTA-SIS
CÉNTIMOS
E7C29571

m2

Aïllam.planxa
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i
1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

A0122000
A0140000
B7C29570
A%AUX0010150

x 1,05

0,060 h
0,030 h
1,000 m2
0,020 %

Oficial 1a paleta
23,38
Manobre
19,52
Planxa
6,71
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa
Despeses auxiliars mà d'obra
1,50

1,40
0,59
7,05
0,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb SET CÉNTIMOS
E7C2AC01

m2

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant, model panell
aïllan

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a
terra radiant, model panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP
EVO 42´´ o equivalent. Material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia constructiva A segons
UNE EN 1264. Espessor base de 20 mm i alçada total 42 mm amb
0,75 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3.
Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte
per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A0140000
A0122000
%NAAA0150
B7C2AC01

0,030
0,060
0,020
1,050

h
h
%
m2

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 42´´ de EPS-Poliestirè
expandit.

19,52
23,38
1,50
12,26

0,59
1,40
0,03
12,87

COST UNITARI TOTAL.......................................

14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS amb VUITANTA-NOU
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E7C2AC02

m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant, model panell
aïllan

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a
terra radiant, model panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP
EVO 60´´ o equivalent. Material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia constructiva A segons
UNE EN 1264. Espessor base de 40 mm i alçada total 60 mm amb
1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3.
Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte
per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B7C2AC02

0,060
0,030
0,020
1,050

h
h
%
m2

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 42´´ de EPS-Poliestirè
expandit. Material de revestime

23,38
19,52
1,50
16,74

1,40
0,59
0,03
17,58

COST UNITARI TOTAL.......................................

19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb SEIXANTA
CÉNTIMOS
E7C2E671

m2

Aïllam.planxa
XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,765-1,622m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i
1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

A0122000
A0140000
B7C2E670
A%AUX0010150

x 1,05

0,060 h
0,030 h
1,000 m2
0,020 %

Oficial 1a paleta
23,38
Manobre
19,52
Planxa
8,25
XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,765-1,622m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa
Despeses auxiliars mà d'obra
1,50

1,40
0,59
8,66
0,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÉNTIMOS
E7C4AC02

m2

Revestiment amb aïllament acústic encolat fals sostre zona ventiladors amb PKB2 de marca
Acustica In

Revestiment amb aïllament acústic encolat fals sostre zona ventiladors amb PKB2 de marca Acustica Integral o equivalent, compost per
làmina de tipus bituminós i material de fibres tèxtils, de densitat absorvent 88 kg/m3 de densitat, de 18mm de gruix. Inclós accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A0140000
A0122000
%NAAA0150
B7C4AC01

0,040
0,080
0,027
1,000

h
h
%
m2

B7CZ1400

3,000 u

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Compost aïllant acústic constituit per una làmina base de material bituminós i
un estrat de material
Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=40mm

19,52
23,38
1,50
14,40

0,78
1,87
0,04
14,40

0,21

0,63

COST UNITARI TOTAL.......................................

17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb SETANTA-DOS
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

24

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E7C76AF2C70V

m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Aïllament làmina polietilè expandit reticulat IMPACTODAN 10 de DANOSA

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017
de laserie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb TRENTA-CINC
CÉNTIMOS
E7DZB2BB

m2

B7D20023

0,158 m3

Segellat pas instal.morter ignífug ciment+perlita+vermic.,g=150mm,EI-120

Segellat de buit de pas d'instal.lacions amb morter ignífug de ciment
i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc
EI-120

Morter ciment+perlita+vermic.,past.proj.elem.lin.

244,22

38,59

COST UNITARI TOTAL.......................................

38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS
E7DZF282

u

Segell.canonada EI-120,D=80mm,parets+sostres tallafocs,abraçadora anell
metàl.,col.encastada+cargols

Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 80 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada
per anell metàl.lic col.locada encastada amb cargols

A0127000
A0137000
%NAAA0150
B7DZD282

0,100
0,100
0,044
1,000

h
h
%
u

B0A61600

4,000 u

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Despeses auxiliars
Abraçadora p/segellar pas canonades D=80mm, anell metàl.folrat int.material
intumes.,EI-120,p/fix.pa
Tac niló D=6-8mm,+vis

23,38
20,76
1,50
32,20

2,34
2,08
0,07
32,20

0,15

0,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU
CÉNTIMOS
E7Z15MD0
A0122000
A0140000
D0701641

m

x 1,05

A%AUX0010150

0,250 h
0,125 h
0,002 m3
0,083 %

Matarracó,radi=6cm morter 1:6

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Oficial 1a paleta
Manobre
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
76,06

5,85
2,44
0,16

1,50

0,12

COST UNITARI TOTAL.......................................

8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET
CÉNTIMOS
E7Z1JWD2

A0122000
A0140000
D0701641
A%AUX0010150

m2

x 1,05

0,800 h
0,400 h
0,015 m3
0,265 %

Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat

Oficial 1a paleta
Manobre
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
76,06

18,70
7,81
1,20

1,50

0,40

COST UNITARI TOTAL.......................................

28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS amb ONZE
CÉNTIMOS
E7Z86C40

m

A012M000

0,200 h

Remat p/imper.perfil pl.acer galv.,g=0,6mm,+làm.PVC flex.,desenv.=52mm,1plec,col.fix.mec

Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques

Oficial 1a muntador

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A013M000
B5ZZJLPT
B7Z86C40
A%AUX0010150

RESUM
0,200
3,000
1,050
0,090

h
u
m
%

Ajudant muntador
Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
Perfil pl.acer galv.,g=0,6mm,+làm.PVC flex.,desenv.=52mm,1plec
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

20,76
0,26
3,60
1,50

4,15
0,78
3,78
0,14

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÉNTIMOS
E8112562

A0122000
A0140000
B0111000
B8111G80
C1704200
A%AUX0010250

x 1,5
x 1,08

0,560
0,280
0,005
0,021
0,280
0,186

m2

Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,remolinat

h
h
m3
t
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Aigua
Morter ciment GP,CSIII-W1,sacs
Mesc.cont. sacs
Despeses auxiliars mà d'obra

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
23,38
19,52
1,67
44,06
1,42
2,50

13,09
5,47
0,01
1,00
0,40
0,47

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
E81131D4

A0122000
A0140000
B0512401
D070A8B1

x 1,05
x 1,08

A%AUX0010250

0,700
0,350
0,003
0,018

m2

RV-05 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.

h
h
t
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

0,232 %

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
23,38
19,52
103,30
128,00

16,37
6,83
0,33
2,49

2,50

0,58

COST UNITARI TOTAL.......................................

26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA
CÉNTIMOS
E81136L2

A0122000
A0140000
B0111000
B8112GA0
C1704200
A%AUX0010250

x 1,5
x 1,08

0,600
0,300
0,005
0,021
0,300
0,199

m2

Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter calç GP,CSIV-W0,remolinat

h
h
m3
t
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Aigua
Morter calç GP,CSIV-W0,sacs
Mesc.cont. sacs
Despeses auxiliars mà d'obra

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
23,38
19,52
1,67
50,32
1,42
2,50

14,03
5,86
0,01
1,14
0,43
0,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET
CÉNTIMOS
E8251226

m2

RV-03 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu p/raj.C1,beurada
CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

A0127000
A0140000
B05A2103
B0711010
B0FH3185
A%AUX0010250

x 1,5
x 1,03
x 1,1

0,400
0,150
0,340
4,760
1,000
0,123

h
h
kg
kg
m2
%

Oficial 1a col·locador
Manobre
Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)
Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de valència,quadr. 10x10cm,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
0,31
0,28
18,00
2,50

9,35
2,93
0,16
1,37
19,80
0,31

COST UNITARI TOTAL.......................................

33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES EUROS amb
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E8251227

m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

RV-04 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu p/raj.C1,beurada
CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

A0127000
A0140000
B05A2103
B0711010
B0FH3185
A%AUX0010250

x 1,5
x 1,03
x 1,1

0,400
0,150
0,340
4,760
1,000
0,123

h
h
kg
kg
m2
%

Oficial 1a col·locador
Manobre
Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)
Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de valència,quadr. 10x10cm,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
0,31
0,28
18,00
2,50

9,35
2,93
0,16
1,37
19,80
0,31

COST UNITARI TOTAL.......................................

33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES EUROS amb
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
E8251228

A0127000
A0140000
B05A2103
B0711010
B0FH3188
A%AUX0010250

x 1,5
x 1,03
x 1,1

0,400
0,150
0,340
4,760
1,000
0,123

m2

Enrajolat vert.ext.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu p/raj.C1,beurada CG1

h
h
kg
kg
m2
%

Oficial 1a col·locador
Manobre
Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)
Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de valència,quadr. 10x10cm,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
23,38
19,52
0,31
0,28
25,00
2,50

9,35
2,93
0,16
1,37
27,50
0,31

COST UNITARI TOTAL.......................................

41,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-UN EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS
E82Z1R10

m2

A0127000
B07Z1R11
A%AUX0010150

0,100 h
0,150 kg
0,023 %

Aplicació imprim. resines p/post.col.enrajol.ceràm. sob/enguixat+plaq.guix

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre enguixat o plaques de guix

Oficial 1a col·locador
Imprim. resines p/adher.mort.+adh.ceràm. sob/sup.absorbents
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
4,06
1,50

2,34
0,61
0,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb NORANTA-VUIT
CÉNTIMOS
E83B61EE

m2

Aplacat vert.ext.>3mpedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=20mm
forat.+4arest.v.1251-2500cm2,ganxos,mort.1:6

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra
calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

A0127000
A0140000
B0G17A0D
B83Z1100
B9CZ1000
D0701641
D0701911
A%AUX0010300

x 1,01
x 1,5
x 1,05
x 1,05

1,200
0,700
1,000
10,000
0,270
0,020

h
h
m2
u
kg
m3

0,001 m3
0,417 %

Oficial 1a col·locador
Manobre
Pedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=20mm forat.+4arest.v.
Ganxo acer inox.p/anc.aplac.
Beurada blanca
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
69,81
0,23
0,86
76,06

28,06
13,66
70,51
2,30
0,35
1,60

94,12

0,10

3,00

1,25

COST UNITARI TOTAL.......................................

117,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DISSET EUROS amb
VUITANTA-TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E83KC743

m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

RV-02a Revest.param.verticals+perfil composite
fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,s/rastrells+fix.mec.

Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta
i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix , col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques

A012A000
A013A000
B0A616J0
B0K3C531
B0K6C74V
A%AUX0010150

x 1,05
x 1,05

0,900
0,900
8,000
5,650
5,650
0,403

h
h
u
m
m
%

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Tac niló D=6-8mm,+vis,acer inox.
Rastrell composite fusta+plàstic,50x30mm,p/sup.tarima
Perfil composite fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,p/revest.vert.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,80
20,92
0,58
4,97
9,10
1,50

21,42
18,83
4,64
29,48
53,99
0,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb
NORANTA-SIS CÉNTIMOS
E83KC744

m2

RV-02b Revest.param.verticals+perfil composite
fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,s/rastrells+fix.mec.

Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta
i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix , col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques

A012A000
A013A000
B0A616J0
B0K3C531
B0K6C74V
A%AUX0010150

x 1,05
x 1,05

0,900
0,900
8,000
5,650
5,650
0,403

h
h
u
m
m
%

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Tac niló D=6-8mm,+vis,acer inox.
Rastrell composite fusta+plàstic,50x30mm,p/sup.tarima
Perfil composite fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,p/revest.vert.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,80
20,92
0,58
4,97
9,10
1,50

21,42
18,83
4,64
29,48
53,99
0,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb
NORANTA-SIS CÉNTIMOS
E8982BB0

A012D000
A013D000
B89ZB000
B8ZA1000
B8ZA3000
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,02

0,250
0,025
0,340
0,150
0,150
0,064

m2

Pintat horitz.fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab.

h
h
kg
kg
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Esmalt sint.
Segelladora
Protector p/fusta (TP8)
Despeses auxiliars mà d'obra

Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat
23,38
20,76
10,50
4,25
6,90
1,50

5,85
0,52
3,64
0,65
1,04
0,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb VUITANTA CÉNTIMOS
E8989240

A012D000
A013D000
B89ZPD00
A%AUX0010150

x 1,02

0,110
0,011
0,490
0,028

m2

RV-06 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

h
h
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura plàstica,p/int.
Despeses auxiliars mà d'obra

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
23,38
20,76
3,08
1,50

2,57
0,23
1,54
0,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT
CÉNTIMOS
E898D240

A012D000
A013D000
B89ZPE00
A%AUX0010150

x 1,02

0,100
0,010
0,540
0,026

m2

Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

h
h
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura plàstica,p/ext.
Despeses auxiliars mà d'obra

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
23,38
20,76
4,45
1,50
COST UNITARI TOTAL.......................................

2,34
0,21
2,45
0,04
5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E898DFM0

A012D000
A013D000
B89ZNE00
B8ZAH000
B8ZAM000
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,02
x 1,02

0,150
0,015
0,390
0,224
0,140
0,038

PREU

m2

Pintat vert. ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació neutralitz.+fixadora+2acabat

h
h
kg
kg
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura silic.potass.,p/ext.
Imprimació neutralitz. acrílica
Imprimació fixadora acrílica
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
23,38
20,76
11,30
20,04
4,07
1,50

3,51
0,31
4,50
4,58
0,58
0,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS
E898J2A0

A012D000
A013D000
B89ZPD00
B8ZA1000
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,02

0,100
0,010
0,390
0,150
0,026

m2

RV-01a Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura plàstica,p/int.
Segelladora
Despeses auxiliars mà d'obra

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
23,38
20,76
3,08
4,25
1,50

2,34
0,21
1,23
0,65
0,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET
CÉNTIMOS
E898J2A1

A012D000
A013D000
B89ZPD00
B8ZA1000
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,02

0,100
0,010
0,390
0,150
0,026

m2

Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura plàstica,p/int.
Segelladora
Despeses auxiliars mà d'obra

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
23,38
20,76
3,08
4,25
1,50

2,34
0,21
1,23
0,65
0,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET
CÉNTIMOS
E898K2A0

A012D000
A013D000
B89ZPD00
B8ZA1000
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,02

0,125
0,015
0,390
0,150
0,032

m2

RV-01b Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura plàstica,p/int.
Segelladora
Despeses auxiliars mà d'obra

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
23,38
20,76
3,08
4,25
1,50

2,92
0,31
1,23
0,65
0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb SETZE CÉNTIMOS
E89F5BJC

A013D000
A012D000
%NAAA0150
B8ZAA000
B89ZB000

0,022
0,200
0,051
0,077
0,061

m

Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D 2-4´´

h
h
%
kg
kg

Ajudant pintor
Oficial 1a pintor
Despeses auxiliars
Imprimació antioxidant
Esmalt sint.

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
20,76
23,38
1,50
7,56
10,50

0,46
4,68
0,08
0,58
0,64

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
E89FPBPB

A012D000
A013D000
%NAAA0150

m

0,125 h
0,015 h
0,032 %

Pintat tub acer galv.,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2´´

Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Despeses auxiliars

19 juliol 2018
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23,38
20,76
1,50

2,92
0,31
0,05
29

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

B89ZB000
B8ZAF000

RESUM
0,041 kg
0,031 kg

Esmalt sint.
Imprimació fosfatant

PREU

SUBTOTAL

10,50
7,81

0,43
0,24

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb NORANTA-CINC
CÉNTIMOS
E8B12A05
A012D000
A013D000
B8B15000
A%AUX0010150

x 1,02

0,150
0,015
0,250
0,038

m2

RV-07 Hidrof.param.horitz.ext.,protector hidròfug

h
h
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Protector hidròfug
Despeses auxiliars mà d'obra

Hidrofugat de parament horitzontal exterior amb protector hidròfug
23,38
20,76
5,35
1,50

3,51
0,31
1,36
0,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÉNTIMOS
E8K434DK

m

Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu
alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.morter 1:2:10

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

A0122000
A0140000
B0G17B0D
D070A4D1

x 1,05

A%AUX0010150

0,480
0,400
0,300
0,003

h
h
m2
m3

0,190 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Pedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=30mm forat.+4arest.v.
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
90,75
158,22

11,22
7,81
27,23
0,50

1,50

0,29

COST UNITARI TOTAL.......................................

47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET EUROS amb CINC
CÉNTIMOS
E8Z15149

A0129000
A0149000
B8Z10149
A%AUX0010150

x 1,02

0,040
0,020
1,000
0,013

m2

Armadura p/enguixat,malla FV+PVC,4x3mm,85g/m2

h
h
m2
%

Oficial 1a guixaire
Manobre guixaire
Malla FV+PVC,4x3mm,pes>=85g/m2
Despeses auxiliars mà d'obra

Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2
23,38
19,52
2,72
1,50

0,94
0,39
2,77
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb DOTZE CÉNTIMOS
E923RB91

A0140000
A0150000
B033RJ00
C133A030
A%AUX0010150

x 1,05

0,050
0,100
0,172
0,050
0,030

m2

Subbase,grava reciclat form.,g=15cm,grandària 40-70mm,estesa+picon.

h
h
t
h
%

Manobre
Manobre especialista
Grava reciclat form. 40-70mm
Compactador duplex manual,700 kg
Despeses auxiliars mà d'obra

Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
19,52
20,19
10,75
8,03
1,50

0,98
2,02
1,94
0,40
0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb TRENTA-NOU
CÉNTIMOS
E93617B0

A0122000
A0140000
B065910C
A%AUX0010150

x 1,03

0,110
0,240
0,150
0,073

m2

Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió

h
h
m3
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
23,38
19,52
65,29
1,50

2,57
4,68
10,09
0,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb QUARANTA-CINC
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E937618A

A0122000
A0140000
B06L318B
A%AUX0010150

x 1,03

0,120
0,250
0,100
0,077

PREU

m2

Solera form. lleuger HLE-25/B/10/I,d=1500-1800kg/m3,g=10cm

h
h
m3
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó lleuger HLE-25/B/10/I,d=1500-1800kg/m3
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Solera de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
de 10 cm de gruix
23,38
19,52
59,22
1,50

2,81
4,88
6,10
0,12

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb NORANTA-UN
CÉNTIMOS
E938P065

A0123000
A0133000
%NAAA0150
B938P065

0,011
0,011
0,005
1,050

m2

Muntatge encofrat+revoltó PP recic.,h=65cm,+peces esp.

h
h
%
m2

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Despeses auxiliars
Revoltó PP recic.,h=65cm,+peces esp.

Muntatge d'encofrat, amb revoltó de polipropilè reciclat de 65 cm
d'alçària, incloses les peces especials
23,38
20,76
1,50
17,58

0,26
0,23
0,01
18,46

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb NORANTA-SIS
CÉNTIMOS
E93A14E1

A0122000
A0140000
B7C2P100
D0701821

x 1,05
x 1,05

A%AUX0010150

0,120
0,150
0,010
0,060

m2

Recrescuda supo.pavim.,g=6cm,mort.ciment 1:4 REHAU

h
h
m2
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Planxa EPS elastif.,g=10mm
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

0,057 %

Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter
de ciment 1:4 REHAU
23,38
19,52
1,01
87,57

2,81
2,93
0,01
5,52

1,50

0,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb TRENTA-SIS
CÉNTIMOS
E93A5570

A0122000
A0140000
B065910C
B7C2P100
A%AUX0010150

x 1,05
x 1,05

0,100
0,120
0,050
0,010
0,047

m2

Llosa,g=5cm,form.HA-25/P/20/I

h
h
m3
m2
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment
Planxa EPS elastif.,g=10mm
Despeses auxiliars mà d'obra

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
23,38
19,52
65,29
1,01
1,50

2,34
2,34
3,43
0,01
0,07

COST UNITARI TOTAL.......................................

8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb DINOU CÉNTIMOS
E93AK116

A0127000
A0140000
B0731330
C1701100
A%AUX0010150

x 1,1

0,030
0,003
80,000
0,003
0,008

m2

Recrescuda+anivell.suport g=40mm, pasta autoaniv.CT-C12-F3,aplic.bombeig

h
h
kg
h
%

Oficial 1a col·locador
Manobre
Pasta autoaniv.ciment CT-C12-F3(UNE-EN 13813),granel
Camió bomba formigonar
Despeses auxiliars mà d'obra

Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig
23,38
19,52
0,05
155,18
1,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

0,70
0,06
4,40
0,47
0,01
5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
E9C14422

m2

Pavim.terratzo llis g.microgra 40x40cm,preu alt,mort.1:6+2cm sorra,int.intens

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A0127000
A0137000
A0140000
B0310400
B9C14422
B9CZ2000
D0701641

x 1,02
x 1,04
x 1,5
x 1,05

A%AUX0010150

RESUM
0,220
0,110
0,050
0,034
1,000
1,070
0,020

h
h
h
t
m2
kg
m3

0,084 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Manobre
Sorra 0-5 mm
Terratzo llis microgra 40x40cm,preu alt,int.intens
Beurada color
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

23,38
20,76
19,52
16,90
14,55
0,92
76,06

5,14
2,28
0,98
0,59
15,13
1,48
1,60

1,50

0,13

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-TRES
CÉNTIMOS
E9DC1M3B

m2

Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25
p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000
A0137000
A0140000
B05A2203
B0711020
B0FHA172

x 1,5
x 1,05
x 1,02

A%AUX0010150

0,500
0,200
0,030
0,950
6,670
1,000

h
h
h
kg
kg
m2

0,164 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Manobre
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)
Rajola gres porcell.premsat s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. 16-25
peces/m2,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
19,52
0,82
0,61
22,11

11,69
4,15
0,59
1,17
4,27
22,55

1,50

0,25

COST UNITARI TOTAL.......................................

44,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS
E9DC1M5B

m2

Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu alt,46-75
p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000
A0137000
A0140000
B05A2203
B0711020
B0FHA152
A%AUX0010150

x 1,5
x 1,05
x 1,02

0,600
0,200
0,030
0,950
6,670
1,000

h
h
h
kg
kg
m2

0,188 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Manobre
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)
Rajola gres porcell.premsat s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. 46-75
peces/m2,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
19,52
0,82
0,61
15,80

14,03
4,15
0,59
1,17
4,27
16,12

1,50

0,28

COST UNITARI TOTAL.......................................

40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-UN
CÉNTIMOS
E9JEH100

m2

A0127000
A0137000
B9JEH100

0,080 h
0,080 h
1,000 m2

A%AUX0010150

0,035 %

Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=22mm,tèxtil,encast.pavim.

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al
paviment

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm
h=22mm,tèxtil,p/inst.encast.pavim.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
234,62

1,87
1,66
234,62

1,50

0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

238,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb
VINT CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E9P67A78

A0127000
A0137000
B0901000
B9P67A78
B9PZ1400
A%AUX0010250

x 1,05
x 1,05
x 1,1

0,250
0,125
0,300
1,000
0,600
0,085

PREU

m2

Pav.linòleum rotlle,23-34-42,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.en cal.

h
h
kg
m2
m
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Adhesiu dispers.aquosa
Làmina linòleum,23-34-42,g=3,2mm
Cordó PVC D=4mm
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i
de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclòs
p.p. juntes amb perfils d'acer inoxidable entre paviments de difererent tipus
23,38
20,76
2,75
19,51
0,17
2,50

5,85
2,60
0,87
20,49
0,11
0,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS amb TRETZE CÉNTIMOS
E9U361AV

A0127000
A0137000
B05A2203
B0711020
B9U361A0
A%AUX0010150

x 1,5
x 1,05
x 1,02

0,100
0,020
0,067
0,500
1,000
0,028

m

Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola C2,beurada CG2

h
h
kg
kg
m
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)
Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm
Despeses auxiliars mà d'obra

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
23,38
20,76
0,82
0,61
4,44
1,50

2,34
0,42
0,08
0,32
4,53
0,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb SETANTA-TRES
CÉNTIMOS
E9U7U111

A0127000
A0140000
B0A61500
B9U7U110
E8982BB0
A%AUX0010150

0,120
0,010
4,000
1,020
0,200
0,030

m

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,pintat esmalt,h=10cm,col.+tacs+carg.

h
h
u
m
m2
%

Oficial 1a col·locador
Manobre
Tac niló D<=5mm,+vis
Sòcol fusta DM hidròfug G=25mm,p/pintar-envernissar,H=10cm
Pintat horitz.fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab.
Despeses auxiliars mà d'obra

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb tacs d´expansió i cargols
23,38
19,52
0,09
3,66
11,80
1,50

2,81
0,20
0,36
3,73
2,36
0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN
CÉNTIMOS
E9U7U112

A0127000
A0140000
B0A61500
B9U7U110
E8982BB0
A%AUX0010150

0,200
0,100
4,000
0,550
0,200
0,066

u

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,pintat esmalt,h=10cm,col.+tacs+carg. escales

h
h
u
m
m2
%

Oficial 1a col·locador
Manobre
Tac niló D<=5mm,+vis
Sòcol fusta DM hidròfug G=25mm,p/pintar-envernissar,H=10cm
Pintat horitz.fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab.
Despeses auxiliars mà d'obra

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb tacs d´expansió i cargols. Col·locat en graosn d'escala
23,38
19,52
0,09
3,66
11,80
1,50

4,68
1,95
0,36
2,01
2,36
0,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

E9V2ABK1

A0122000
A0140000
B9V2ABK1
B05B1001
B9CZ2000
D070A4D1

x 1,02
x 1,9
x 1,5
x 1,05

A%AUX0010150

0,550
0,275
1,000
0,526
0,530
0,012

PREU

m

Esglaó pedra artif.microgrà ,preu alt,esc.bisell,1 pol./abrill.,col.morter 1:2:10

h
h
m
kg
kg
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Esglaó pedra artif.microgrà,preu alt,esc.bisell,1 pol./abrill.
Ciment ràpid CNR4,sacs
Beurada color
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

0,182 %

SUBTOTAL

IMPORT

Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire
i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10
23,38
19,52
39,00
0,14
0,92
158,22

12,86
5,37
39,78
0,14
0,73
1,99

1,50

0,27

COST UNITARI TOTAL.......................................

61,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-UN EUROS amb CATORZE
CÉNTIMOS
E9VZ191K

A0122000
A0140000
B0FA12A0
D070A4D1

x 1,4
x 1,05

A%AUX0010150

0,360
0,180
7,143
0,008

m

Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.mort.1:2:10

h
h
u
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

0,119 %

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10
23,38
19,52
0,16
158,22

8,42
3,51
1,60
1,33

1,50

0,18

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS
E9Z2A100
A0128000
A0140000
C2007000
C2009000
A%AUX0010150

0,320
0,050
0,200
0,120
0,085

m2

Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.

h
h
h
h
%

Oficial 1a polidor
Manobre
Polidora
Abrillantadora
Despeses auxiliars mà d'obra

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
23,38
19,52
2,30
1,92
1,50

7,48
0,98
0,46
0,23
0,13

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
E9Z4AA16

A0124000
A0134000
B0A14200
B0B34134
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,2

0,022
0,022
0,018
1,000
0,009

m2

Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

h
h
kg
m2
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
Despeses auxiliars mà d'obra

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
20,83
18,50
0,98
2,19
1,50

0,46
0,41
0,02
2,63
0,01

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE01

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 correderes + fixes sup., d=580x310cm,
CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-01 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 580x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a
l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a
l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la sev acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

7.641,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN
EUROS
EAF383FE02

Ut

Porta alumini lacat texturat, 1 corredera + fixe sup., d=285x310cm, MANUSA D20

FE-02 Porta corredera d'obertura automàtica d'alumini lacat texturat,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla corredissa i 1 fixe
superior, per a un buit d'obra de 285x310cm, tipus D20 de MANUSA.
Inclou:
Operador corredís VISIO-100 lateral 230V. Inclou: Grup, xasis, carros
y braços.
Kit extensió grup motor ACTIVA (lateral per PL de 1000 a 1401mm)
(KEGV15LT-E)
Fulla corredeissa A20-2
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) Acabado brut
Fulla fixa A20-2
Vidr laminat 10=5+5 (transparent) Acabado brut
Suspensió fulla fixa (ACTIVA, VISIO-100 / A20)
Instal·lació porta corredissa
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat)
Sensor detecció + seguritat DDS-B (híbrid no supervisat)
Cerrojo automátic operador VISIO-100 (biestable)
Clau GC-K (empotrada)
Totalment instal·lada, segellada i en funcionament, segons plànols de
detall de Projecte.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

3.928,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS amb CINQUANTA CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE03

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 oscil·lobatent, d=90x250cm, CORTIZO Cor 70
Hoja Oculta RPT

FE-03 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra de 90x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

956,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
EAF383FE04

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 practicables, d=160x250cm, CORTIZO Cor 70
Hoja Oculta RPT

FE-04 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SET-CENTS EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE05

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicable, d=110x250cm, CORTIZO Cor 70
Hoja Oculta RPT

FE-05 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicables, per a
un buit d'obra de 110x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.169,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS
EAF383FE06

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 practicables, d=160x250cm, CORTIZO Cor 70
Hoja Oculta RPT

FE-06 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SET-CENTS EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE07

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 corredisses, d=490x60cm, CORTIZO 4700
Corredera RPT

FE-07 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 490x60cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
EAF383FE08

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 oscil·lobatents + fixe, d=288x220cm,
CORTIZO Mur Cortina TP 52 / Cor 70

FE-08 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles oscil·lobatents
i fixes intermig, per a un buit d'obra de 288x220cm, amb perfils de
Mur Cortina TP52 / Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a
l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a
l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

2.693,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES
EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE09

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 8 fixes + 8 oscil·lant, d=13200x310cm,
CORTIZO Mur Cortina TP 52 / Cor 70

FE-09 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fixes inferiors i 8
oscil·lants superiors, per a un buit d'obra de 13200x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic
32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

17.285,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET MIL DOS-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS
EAF383FE10

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=405x250cm, CORTIZO 4700
Corredera RPT

FE-10 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 405x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

4.303,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL TRES-CENTS TRES EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE11

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 fixes, d=252x250cm, CORTIZO Mur Cortina
TP 52

FE-11 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles fixes, per
a un buit d'obra de 252x250cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 de
CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

5.578,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT
EUROS
EAF383FE12

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=255x250cm, CORTIZO 4700
Corredera RPT

FE-12 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 255x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

2.710,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SET-CENTS DEU EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE13

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 correderes + fixes, d=590x290cm,
CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-13Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
lateral fixe i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 590x290cm,
amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

7.613,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS
EAF383FE14

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 correderes + fixes, d=550x290cm,
CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-14 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, vidre fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 550x290cm,
amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

6.778,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT
EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE15

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=180x230cm, CORTIZO 4700
Corredera RPT

FE-15 Balconera alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
fixe intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 445x300cm,
amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.989,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS
EAF383FE16

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses + caixa persiana,
d=180x230cm, CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-16 Balconera alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses i
caixa de persiana, per a un buit d'obra de 180x230cm, amb perfils
Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució
de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó
de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris
per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls
del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

2.040,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUARANTA EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE17

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses + fixes, d=445x300cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-17 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1 fixe
intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 445x300cm, amb
perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució
de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó
de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris
per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls
del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

5.673,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES
EUROS
EAF383FE18

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicable + 1 fixe sup, d=85x300cm, CORTIZO
Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-18 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable i 1 fixe
superior, per a un buit d'obra de 85x300cm, amb perfils Cor 70 Hoja
Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage
de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE19

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 fixe inf. + 1 fixe sup, d=85x302cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-19 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fixe inferior i 1 fixe
superior, per a un buit d'obra de 85x302cm, amb perfils Cor 70 Hoja
Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage
de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.090,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NORANTA EUROS
EAF383FE20

Ut

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 fixe, d=850x250cm, CORTIZO Cor 70 Hoja
Oculta RPT

FE-20 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fixe, per a un buit
d'obra de 85x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

905,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS CINC EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE21

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 practicables, d=400x160cm, CORTIZO Cor 70
Hoja Oculta RPT

FE-21 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 400x160cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

2.720,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SET-CENTS VINT EUROS
EAF383FE22

Ut

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 oscil·lobatent + fixes, d=270x302cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-22 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, 1
fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 270x302cm,
amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou:
subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra,
tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra,
ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

3.465,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

45

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAF383FE23

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicables, d=120x200cm, CORTIZO Cor 70
Hoja Oculta RPT

FE-23 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable, per a un
buit d'obra de 120x200cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.020,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VINT EUROS
EAF383FE24

Ut

Barana vidre 5+5mm, d=70x1100cm

FE-24 Barana de vidre laminat transparent 5+5mm, de 70x110cm,
col·locada i segellada. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

132,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-DOS EUROS
EAQAFi01

u

FI-01 Porta interior 1 fulla practicable pas 105x210cm + fixe superior 145x40cm

FI-01 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable i
una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 115X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb
certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL
laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb
front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

725,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAQAFi02

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

FI-02 Porta interior 1 fulla practicable pas 105x210cm + fixe superior 105x40cm

FI-02 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable i
una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 115X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb
certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL
laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb
front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

725,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS
EAQAFi03

u

FI-03 Porta interior 1 fulla practicable pas 90x210cm + fixe superior 90x40cm

FI-03 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable i
una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 100X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb
certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL
laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb
front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

705,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS CINC EUROS
EAQAFi04

u

FI-04 Porta interior 1 fulla practicable pas 80x210cm + fixe superior 80x40cm

FI-04 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable i
una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 90X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat
de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb
certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL
laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb
front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

705,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS CINC EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAQAFi05

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

FI-05 Porta interior 1 fulla practicable pas 80x210cm + fixe superior 80x40cm

FI-05 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable i
una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 90X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat
de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb
certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL
laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb
front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

705,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS CINC EUROS
EAQAFi06

u

FI-06 Porta interior 2 fulles practicables vidrieres pas 125x203cm + fixe superior 125X47cm (
EI2-60-C5 )

FI-06 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, de
dues fulles practicables i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
135X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja
fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat
alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.980,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS
EAQAFi07

u

FI-07 Porta interior 1 fulla practicable pas 70x210cm + fixe superior 70x40cm

FI-07 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable i
una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 80X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat
de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb
certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL
laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb
front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

695,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAQAFi08

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

FI-08 Porta interior 1 fulla practicable pas 70x210cm + fixe superior 70x40cm

FI-08 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable i
una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 80X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat
de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb
certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL
laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb
front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

695,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS
EAQAFi09

u

FI-09 Porta interior 1 fulla corredissa pas 90x250cm

FI-09 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat
al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat;
fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de
2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en
tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena
sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS
EAQAFi10

u

FI-10 Porta interior 1 fulla corredissa pas 90x250cm

FI-10 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat
al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat;
fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de
2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en
tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena
sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAQAFi11

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

FI-11 Porta interior 1 fulla corredissa pas 120x250cm

FI-11 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat
al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat;
fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de
2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en
tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena
sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

875,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS
EAQAFi12

u

FI-12 Porta interior 1 fulla practicable vidriera pas 105x210cm + fixe superior 105x40cm (
EI2-60-C5 )

FI-12 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, d'una fulla practicable i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja
fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat
alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

810,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS DEU EUROS
EAQAFi13

u

FI-13 Porta interior 1 fulla practicable vidriera pas 105x210cm + fixe superior 105x40cm (
EI2-60-C5 )

FI-13 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, d'una fulla practicable i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja
fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat
alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

810,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS DEU EUROS

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAQAFi14

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

FI-14 Conjunt porta interior 1 fulla practicable pas 90x250cm + 3 targes fixes vidrieres.
Dimensions totals 430x250cm JANSEN

FI-14 Conjunt de porta practicable i 3 vidres fixes, per a un buit d'obra de 430x250cm, amb perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de
JANSEN, amb acabat lacat al forn, color a escollir per la DF, aïllament
acústic Rw 44 db, resistència a la pluja batent classes 5A, permeabilitat a l'aire classe 4, resistència a la càrrega de vent C5, resistència antibales FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les normatives EN 1125 / EN 179, resistència mecànica classe 4 d'acord a la norma EN 1192. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre laminat 5+5mm, col·locat amb llistó de vidre sobre la
perfileria, així com tots els accesoris i remats necessaris per la sev
acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

4.720,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL SET-CENTS VINT EUROS
EAQAFi15

u

FI-15 Porta interior 2 fulles practicables pas 160x250cm JANSEN

FI-15 Porta de 2 fulles practicables, per a un buit d'obra de
160x250cm, amb perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de JANSEN,
amb acabat lacat al forn, color a escollir per la DF, aïllament acústic
Rw 44 db, resistència a la pluja batent classes 5A, permeabilitat a l'aire classe 4, resistència a la càrrega de vent C5, resistència antibales
FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les normatives EN
1125 / EN 179, resistència mecànica classe 4 d'acord a la norma EN
1192. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre laminat 5+5mm, col·locat amb llistó de vidre sobre la perfileria,
així com tots els accesoris i remats necessaris per la sev acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

2.895,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC
EUROS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

EAV7GK80

RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L. Dimensions: 1720x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament
de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels
estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies
amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant
amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de
xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm

A0127000
A0137000
BAV7GK80

1,000 h
0,500 h
1,000 Ut

A%AUX0010250

0,338 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema
persiana Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1720x3650mm
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
933,75

23,38
10,38
933,75

2,50

0,85

COST UNITARI TOTAL.......................................

968,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
amb TRENTA-SIS CÉNTIMOS
EAV7GK81

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L. Dimensions: 1480x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament
de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels
estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies
amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant
amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de
xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm

A0127000
A0137000
BAV7GK81

1,000 h
0,500 h
1,000 Ut

A%AUX0010250

0,338 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema
persiana Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1480x3650mm
Despeses auxiliars mà d'obra
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23,38
20,76
887,30

23,38
10,38
887,30

2,50

0,85
52

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

921,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
NORANTA-UN CÉNTIMOS
EAV7GK82

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L. Dimensions: 1720x3350mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament
de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels
estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies
amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant
amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de
xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3350mm

A0127000
A0137000
BAV7GK82

1,000 h
0,500 h
1,000 Ut

A%AUX0010250

0,338 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema
persiana Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1720x3350mm
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
897,65

23,38
10,38
897,65

2,50

0,85

COST UNITARI TOTAL.......................................

932,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb
VINT-I-SIS CÉNTIMOS
EAV7GK83

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L. Dimensions: 1480x3350mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament
de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels
estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies
amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant
amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de
xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1480x3350mm
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

A0127000
A0137000
BAV7GK83

1,000 h
0,500 h
1,000 Ut

A%AUX0010250

0,338 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema
persiana Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1480x3350mm
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

23,38
20,76
855,10

23,38
10,38
855,10

2,50

0,85

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

889,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS
amb SETANTA-UN CÉNTIMOS
EAV7GK84

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant
guies Fix L. Dimensions: 1600x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament
de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida
(gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels
estores amb les lames tancades i elevació amb les lames obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió. Guies
amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant
amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior (pont) de
xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1600x3650mm

A0127000
A0137000
BAV7GK84

1,000 h
0,500 h
1,000 Ut

A%AUX0010250

0,338 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema
persiana Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1600x3650mm
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
910,70

23,38
10,38
910,70

2,50

0,85

COST UNITARI TOTAL.......................................

945,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
amb TRENTA-UN CÉNTIMOS
EAVJCEA1

m2

A0127000
A0137000
BAVJCEA1

0,500 h
0,250 h
1,000 m2

A%AUX0010250

0,169 %

Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït LINIUS L.033.08 de RENSON

Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït amb mosquitera integrada LINIUS L.033.08 de RENSON amb un pas de 33,3mm.
Sidtema format per portants d'alumini extruït sobre el qual es fixen a
pressió les lamel·les i les portalamel·les/clips de les lamel·les.
Acabats: Anoditzat (20 micres) o Termolacat en quasevol RAL o colors Syntha Pulvin (60-80 micres). A definir per la DF.
S'inclou: p.p. portes de pas, estructures de suport autònomes, juntes
de dilatació, bancades de suport, ancoratges i tot el necessari per a
deixar la unitat completament acabada.

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït LINIUS L.033.08 de
RENSON. Inclòs p.p. portes pas, estruct. suport, etc.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
85,00

11,69
5,19
85,00

2,50

0,42

COST UNITARI TOTAL.......................................

102,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DOS EUROS amb TRENTA
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EAVJCEA2

A0127000
A0137000
BAVJJT00
A%AUX0010250

0,500
0,250
1,000
0,169

PREU

m2

Gelosia lamel·les alumini anoditzat sistema IVI de TECHNAL

h
h
m2
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Gelosia alu.anod lamel.
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de TECHNAL, o similar, segons planols de fusteria, amb perfils d'alumini extruit segons norma
UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN
573-3:1995 i estat T5 segons la norma EN755. Acabat anoditzat color
definit per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat EWAA-EURAS,
efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja,
desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons metode i garantía ARQALIS, amb les siguents especificacions: Lama d'alumini de
50x17mm col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre suport d'alumini extruit de 139mm en móduls de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical. Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat
amb DELTATONE. Remat de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris. Col·locació: Aploma i
alinear el rastrell. Fixar el rastrel al mur amb cargols tira-fons de
5,5mm i tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima
entre rastrells de 1.200mm i vol màxim de lama respecte del suport
de 300mm. Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm forat.

23,38
20,76
125,00
2,50

11,69
5,19
125,00
0,42

COST UNITARI TOTAL.......................................

142,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb
TRENTA CÉNTIMOS
EAVJCEA3

A0127000
A0137000
BAVJJT00
A%AUX0010250

0,700
0,350
1,000
0,236

m2

Portes lamel·les alumini anoditzat sistema IVI de TECHNAL

h
h
m2
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Gelosia alu.anod lamel.
Despeses auxiliars mà d'obra

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de TECHNAL, o similar, segons planols de fusteria, amb perfils d'alumini extruit segons norma
UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN
573-3:1995 i estat T5 segons la norma EN755. Acabat anoditzat color
definit per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat EWAA-EURAS,
efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja,
desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons metode i garantía ARQALIS, amb les siguents especificacions: Lama d'alumini de
50x17mm col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre suport d'alumini extruit de 139mm en móduls de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical. Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat
amb DELTATONE. Remat de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris. Col·locació: Aploma i
alinear el rastrell. Fixar el rastrel al mur amb cargols tira-fons de
5,5mm i tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima
entre rastrells de 1.200mm i vol màxim de lama respecte del suport
de 300mm. Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm forat.
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23,38
20,76
125,00
2,50

16,37
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125,00
0,59
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
149,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb
VINT-I-TRES CÉNTIMOS
EAVT1360

Ut

Cortina enrotllable exterior amb guies laterals TBB, teixit 100% opac, accionament elèctric.
Dimensions: 1800x2300mm

Cortina enrotllable exterior amb guies laterals TBB. Teixit 100% opac,
color a definir per la DF. Accionament elèctric amb motors via ràdio.
Inclòs: suports, contrapès, motor, etc.
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 1800x2300mm

A012M000
A013M000
BAVT1360

1,000 h
0,500 h
1,000 Ut

A%AUX0010250

0,345 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Cortina enrotllable exterior amb guies laterals TBB, teixit 100% opac,
accionament elèctric. Dimensions: 1800x2300mm
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
510,00

24,16
10,38
510,00

2,50

0,86

COST UNITARI TOTAL.......................................

545,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
amb QUARANTA CÉNTIMOS
EAVV9220

Ut

Tendal corredís amb cables acer TBB, teixit lona acrílica, accionament elèctric. Dimensions:
6000x5500mm

Tendal corredís (TC) amb cables d'acer de TBB. Teixit de Lona Acrílica, color a definir per la DF. Accionament elèctric amb motors via ràdio i sensor de vent. Color del ferratge a definir. Instal·lació a estructura d'acer existent a l'obra (no inslosa en aquesta partida).
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 6000x5000mm

A0127000
A0137000
BAVV9220

2,500 h
2,500 h
1,000 u

B0A62H90
A%AUX0010250

4,000 u
1,104 %

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Tendal corredís amb cables acer TBB, teixit lona acrílica, accionament
elèctric. Dimensions 6000x5500mm
Tac acer D=12mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
20,76
2.350,00

58,45
51,90
2.350,00

1,38
2,50

5,52
2,76

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.468,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS
EAWS1210

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BAWS1210

0,200
0,200
0,090
1,000

u

Reten.magnèt.porta,+pols.desbloqueig,545N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Reten.magnèt.porta,+pols.desbloqueig,545N,24V,UNE-EN
1155,p/col·locació mural

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents,
amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons
la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
20,76
24,16
1,50
27,06

4,15
4,83
0,14
27,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS EUROS amb DIVUIT
CÉNTIMOS
EB121FB1

m

Barana acer galvanitzat, passamà rodó D=40mm, trav.inf. 40x10mm, muntants passamà
40x10mm cada 100cm, brèndoles D=10mm cada 75mm

Barana d'acer galvanitzat formada per passamà rodó D=40mm, travesser inferior de 40x10mm, muntants de passamà 40x10mm cada
10cm i brèndoles D=10mm cada 75mm. De 110 cm d'alçària, dfixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

A0127000

0,500 h

Oficial 1a col·locador
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

A012F000
A0137000
A013F000
B0A62F90
BB126WB1

0,400
0,500
0,200
2,000
1,000

h
h
h
u
m

A%AUX0010250

0,357 %

Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Barana acer galvanitzat, passamà rodó D=40mm, trav.inf. 40x10mm,
muntants passamà 40x10mm cada 100cm, brèndoles D=10mm cada 75mm
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

23,75
20,76
20,84
0,96
115,00

9,50
10,38
4,17
1,92
115,00

2,50

0,89

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

153,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
EB121FB2

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB2
B0A62F90
A%AUX0010250

0,150
0,100
0,150
0,100
1,000
1,000
0,111

m

Passamà acer galvanitzat, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm

h
h
h
h
m
u
%

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Passamà acer galvanitzat, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

Passamà d'acer galvanitzat format per passamà rodó D=40mm, pipetes d'ancoratge cada 100cm, fixat mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella.

23,38
23,75
20,76
20,84
36,00
0,96
2,50

3,51
2,38
3,11
2,08
36,00
0,96
0,28

COST UNITARI TOTAL.......................................

48,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EB121FB21

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB20
B0A62F90
A%AUX0010250

0,150
0,100
0,150
0,100
1,000
1,000
0,111

m

Passamà acer inoxidable polit, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm

h
h
h
h
m
u
%

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Passamà acer inoxidable polit, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

Passamà d'acer inoxidable polit, format per passamà rodó D=40mm,
pipetes d'ancoratge cada 100cm, fixat mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella.

23,38
23,75
20,76
20,84
55,00
0,96
2,50

3,51
2,38
3,11
2,08
55,00
0,96
0,28

COST UNITARI TOTAL.......................................

67,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EB121FB3

m

Muntant vertical acer galvanitzat en T format per passamans per ancoratge baranes façana

h
h
h
h
m

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Muntant vertical acer galvanitzat en T format per passamans per ancoratge
baranes façana
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB3

0,200
0,150
0,200
0,150
1,000

B0A62F90
A%AUX0010250

1,000 u
0,155 %

Muntant vertical d'acer galvanitzat en T format per passamans de
150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

23,38
23,75
20,76
20,84
51,00

4,68
3,56
4,15
3,13
51,00

0,96
2,50

0,96
0,39

COST UNITARI TOTAL.......................................

67,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EB121FB4

PREU

SUBTOTAL

m

Muntant vertical acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge baranes façana

h
h
h
h
m

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Muntant vertical acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge
baranes façana
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB4

0,200
0,150
0,200
0,150
1,000

B0A62F90
A%AUX0010250

1,000 u
0,155 %

IMPORT

Muntant vertical d'acer galvanitzat en L format per passamans de
150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

23,38
23,75
20,76
20,84
51,00

4,68
3,56
4,15
3,13
51,00

0,96
2,50

0,96
0,39

COST UNITARI TOTAL.......................................

67,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
EB121FB5

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB5
B0A62F90
A%AUX0010250

0,250
0,200
0,250
0,200
1,000
1,000
0,200

m

Biga acer galvanitzat en T format per passamans per formació de pèrgola

h
h
h
h
m
u
%

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Biga acer galvanitzat en T format per passamans per formació de pèrgola
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

Biga d'acer galvanitzat en T format per passamans de 200x15mm i
150x15mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

23,38
23,75
20,76
20,84
77,00
0,96
2,50

5,85
4,75
5,19
4,17
77,00
0,96
0,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

98,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
EB121FB6

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB6
B0A62F90
A%AUX0010250

0,250
0,200
0,250
0,200
1,000
1,000
0,200

m

Biga acer galvanitzat en L format per passamans per formació de pèrgola

h
h
h
h
m
u
%

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Biga acer galvanitzat en L format per passamans per formació de pèrgola
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

Biga d'acer galvanitzat en L format per passamans de 200x15mm i
150x15mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

23,38
23,75
20,76
20,84
77,00
0,96
2,50

5,85
4,75
5,19
4,17
77,00
0,96
0,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

98,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
EB121FB7

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000

0,200
0,150
0,200
0,150

m

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de 120x60x8mm per formació de pèrgola

h
h
h
h

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de 120x60x8mm per formació de pèrgola, soldats a platina base (inclosa en aquesta partida)
ancorada a llosa de formigó fixacions mecàniques. Per a formació de
pèrgola.
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23,38
23,75
20,76
20,84

4,68
3,56
4,15
3,13
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

BB126WB7

1,000 m

B0A62F90
A%AUX0010250

1,000 u
0,155 %

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de 120x60x8mm per formació de
pèrgola
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

106,00

106,00

0,96
2,50

0,96
0,39

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

122,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-DOS EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
EB121FB8

m

Traveser horitzontal acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge baranes façana

h
h
h
h
m

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Muntant vertical acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge
baranes façana
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB4

0,200
0,150
0,200
0,150
1,000

B0A62F90
A%AUX0010250

1,000 u
0,155 %

Traveser horitzontal d'acer galvanitzat en L format per passamans de
150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.
23,38
23,75
20,76
20,84
51,00

4,68
3,56
4,15
3,13
51,00

0,96
2,50

0,96
0,39

COST UNITARI TOTAL.......................................

67,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
EB121FB9

m

Perfil remat paviment balcons acer galvanitzat

h
h
h
h
m

Oficial 1a col·locador
Oficial 1a manyà
Ajudant col·locador
Ajudant manyà
Muntant vertical acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge
baranes façana
Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
Despeses auxiliars mà d'obra

A0127000
A012F000
A0137000
A013F000
BB126WB10

0,100
0,050
0,100
0,050
1,000

B0A62F90
A%AUX0010250

1,000 u
0,067 %

Perfil remat paviment balcons format per passamà d'acer galvanitzat
de 100x5mm i pletines d'ancoratge cada 100cm ancorades a forjat
mitjançant fixacions mecàniques

23,38
23,75
20,76
20,84
18,00

2,34
1,19
2,08
1,04
18,00

0,96
2,50

0,96
0,17

COST UNITARI TOTAL.......................................

25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT
CÉNTIMOS
EB71UC10

A012M000
B147UC10
A%AUX0010350

m

0,030 h
1,050 m
0,007 %

Cable inox d:10, homologat p/línia vida horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat

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

Oficial 1a muntador
Cable inox d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
4,40
3,50

0,72
4,62
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb TRENTA-SIS
CÉNTIMOS
EB71UE40

u

Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox,2amortidors+forqueta regulació+2terminals
cable

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

A012M000
B0A63H00
B147UE40

0,500 h
8,000 u
1,000 u

Oficial 1a muntador
Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.
Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox,2amortidors+forqueta
regulació+2terminals cable
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24,16
3,83
510,58

12,08
30,64
510,58
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CODI

QUANTITAT UT

A%AUX0010350

RESUM
0,121 %

Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

3,50

0,42

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

553,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS
amb SETANTA-DOS CÉNTIMOS
EB71UH20

A0137000
B0A63H00
B147UH20
A%AUX0010350

0,300
2,000
1,000
0,062

u

Element suport intermedi línia vida horitzontal, acer inox

h
u
u
%

Ajudant col·locador
Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.
Element suport intermedi línia vida horitzontal,acer inox.
Despeses auxiliars mà d'obra

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1
20,76
3,83
55,47
3,50

6,23
7,66
55,47
0,22

COST UNITARI TOTAL.......................................

69,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS
EB927FF1

A012M000
A013M000
B0A61600
BB927FF1
A%AUX0010150

0,150
0,150
2,000
1,000
0,067

u

Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec.

h
h
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tac niló D=6-8mm,+vis
Placa senyal.int. planxa acer,llisa,pictograma,15x15cm,suport,p/fix.mecàn.
Despeses auxiliars mà d'obra

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma,
de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament
24,16
20,76
0,15
15,05
1,50

3,62
3,11
0,30
15,05
0,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS amb DIVUIT
CÉNTIMOS
EB93A010

u

Rètol exterior corporatiu xapa d'acer inoxidable

Rètol exterior corporatiu xapa d'acer inoxidable
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

510,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS DEU EUROS
EC1K1301

A012E000
B7J5009A
BC1K1300
A%AUX0010250

x 1,05

1,000
0,100
1,000
0,227

m2

Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta

h
dm3
m2
%

Oficial 1a vidrier
Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.
Mirall lluna incolora,g=3mm
Despeses auxiliars mà d'obra

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
22,72
11,43
26,56
2,50

22,72
1,20
26,56
0,57

COST UNITARI TOTAL.......................................

51,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-UN EUROS amb CINC
CÉNTIMOS
ED116171

A012J000
A013J000
%NAAA0150
BDY3E100
BDW3E100
BD136170

0,360
0,180
0,115
1,000
1,000
1,250

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm

H
H
%
u
u
m

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Despeses auxiliars
Element de munt.p/tub PPD=32mm
Accessori genèric p/tub PPD=32mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
22,30
19,12
1,50
0,02
2,01
3,53

8,03
3,44
0,17
0,02
2,01
4,41

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb VUIT CÉNTIMOS
ED116271

A013J000
A012J000
%NAAA0150

m

0,180 H
0,360 H
0,115 %

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
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19,12
22,30
1,50

3,44
8,03
0,17
60

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BDY3E200
BDW3E200
BD136270

RESUM
1,000 u
1,000 u
1,250 m

Element de munt.p/tub PPD=40mm
Accessori genèric p/tub PPD=40mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic

PREU

SUBTOTAL

0,04
2,33
3,67

0,04
2,33
4,59

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA
CÉNTIMOS
ED116371

A013J000
A012J000
%NAAA0150
BDW3E300
BD136370
BDY3E300

0,180
0,360
0,115
1,000
1,250
1,000

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm

H
H
%
u
m
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PPD=50mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,junt elàstic
Element de munt.p/tub PPD=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
19,12
22,30
1,50
3,25
4,10
0,05

3,44
8,03
0,17
3,25
5,13
0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb SET CÉNTIMOS
ED116571

A012J000
A013J000
%NAAA0150
BD136570
BDY3E500
BDW3E500

0,360
0,180
0,115
1,250
1,000
1,000

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=75mm

H
H
%
m
u
u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Despeses auxiliars
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=75mm,junt elàstic
Element de munt.p/tub PPD=75mm
Accessori genèric p/tub PPD=75mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
22,30
19,12
1,50
6,02
0,07
5,91

8,03
3,44
0,17
7,53
0,07
5,91

COST UNITARI TOTAL.......................................

25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS amb QUINZE
CÉNTIMOS
ED116771

A012J000
A013J000
%NAAA0150
BDW3E700
BD136770
BDY3E700

0,360
0,180
0,115
1,000
1,250
1,000

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm

H
H
%
u
m
u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PPD=110mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic
Element de munt.p/tub PPD=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
22,30
19,12
1,50
12,40
9,60
0,19

8,03
3,44
0,17
12,40
12,00
0,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES
CÉNTIMOS
ED116871

A013J000
A012J000
%NAAA0150
BDY3E800
BD136870
BDW3E800

0,180
0,360
0,115
1,000
1,250
1,000

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm

H
H
%
u
m
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Element de munt.p/tub PPD=125mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,junt elàstic
Accessori genèric p/tub PPD=125mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
19,12
22,30
1,50
0,24
13,63
15,09

3,44
8,03
0,17
0,24
17,04
15,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

44,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-QUATRE EUROS amb UN
CÉNTIMOS
ED15N711

m

A0127000
A0137000

0,360 h
0,180 h

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
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23,38
20,76

8,42
3,74
61

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

%NAAA0150
BD1Z4200
BDW3E700
BDY3E700
BD136770

RESUM
0,122
0,670
0,330
1,000
1,400

%
u
u
u
m

Despeses auxiliars
Brida p/tub PP,D=75-110mm
Accessori genèric p/tub PPD=110mm
Element de munt.p/tub PPD=110mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic

PREU

SUBTOTAL

1,50
2,12
12,40
0,19
9,60

0,18
1,42
4,09
0,19
13,44

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS
ED15N811

A0127000
A0137000
%NAAA0150
BD1Z4300
BDY3E800
BD136870
BDW3E800

0,380
0,190
0,128
0,670
1,000
1,400
0,330

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,fix.mec.brides

h
h
%
u
u
m
u

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Despeses auxiliars
Brida p/tub PP,D=125-160mm
Element de munt.p/tub PPD=125mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,junt elàstic
Accessori genèric p/tub PPD=125mm

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
23,38
20,76
1,50
3,16
0,24
13,63
15,09

8,88
3,94
0,19
2,12
0,24
19,08
4,98

COST UNITARI TOTAL.......................................

39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU EUROS amb
QUARANTA-TRES CÉNTIMOS
ED15N911

A0127000
A0137000
%NAAA0150
BD1Z4300
BDW3E900
BD136970
BDY3E900

0,400
0,200
0,135
0,670
0,330
1,400
1,000

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,fix.mec.brides

h
h
%
u
u
m
u

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Despeses auxiliars
Brida p/tub PP,D=125-160mm
Accessori genèric p/tub PPD=160mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,junt elàstic
Element de munt.p/tub PPD=160mm

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
23,38
20,76
1,50
3,16
21,28
20,90
0,50

9,35
4,15
0,20
2,12
7,02
29,26
0,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

52,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-DOS EUROS amb
SEIXANTA CÉNTIMOS
ED1Q1162

m

Aïlla.acúst.baixants,d.110-160mm,banda bicap.autoadh.,g=3.9mm,dificult.mitjà,col.adherit
superf.

Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre,
amb banda bicapa autoadhesiva de 3.9 mm de gruix, incloent la part
proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

A0137000
A0127000
%NAAA0150
B7C7B052
BD1Z2300
B7C7B032
B7C7B096

0,181
0,181
0,080
0,237
2,100
0,216
1,376

h
h
%
m
u
m
m

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Despeses auxiliars
Banda bicap.autoadh.,a=13cm,g=3.9mm,PE,reduc=5dB
Brida p/tub PVC,D=125-160mm
Banda bicap.autoadh.,a=7cm,g=3.9mm,PE,reduc=5dB
Banda bicap.autoadh.,a=40cm,g=3.9mm,PE,reduc=12dB

20,76
23,38
1,50
1,43
2,28
0,99
2,35

3,76
4,23
0,12
0,34
4,79
0,21
3,23

COST UNITARI TOTAL.......................................

16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÉNTIMOS
ED352565

A0140000
A0122000
%NAAA0150
B064300C
B0512401
B0111000
B0F1D2A1
D070A4D1

1,500
3,000
0,994
0,085
0,004
0,002
60,005
0,076

u

Pericó pas,tapa fixa,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
m3
t
m3
u
m3

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Aigua
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
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19,52
23,38
1,50
64,04
103,30
1,67
0,18
158,22

29,28
70,14
1,49
5,44
0,41
0,00
10,80
12,02
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
129,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-NOU EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS
ED352775

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0111000
B0512401
B064300C
B0F1D2A1
D070A4D1

4,200
2,100
1,392
0,003
0,006
0,116
83,996
0,107

u

Pericó pas,tapa fixa,75x75x70cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
m3
t
m3
u
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
23,38
19,52
1,50
1,67
103,30
64,04
0,18
158,22

98,20
40,99
2,09
0,01
0,62
7,43
15,12
16,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

181,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-UN EUROS amb
TRENTA-NOU CÉNTIMOS
ED352B45

A0140000
A0122000
%NAAA0150
B0111000
B0F1DEA1
B064300C
B0512401
D070A4D1

0,800
1,600
0,530
0,001
31,383
0,043
0,002
0,032

u

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
m3
u
m3
t
m3

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Aigua
Maó calat,250x120x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
19,52
23,38
1,50
1,67
0,14
64,04
103,30
158,22

15,62
37,41
0,80
0,00
4,39
2,75
0,21
5,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

66,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SIS EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS
ED352D55

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0111000
B064300C
B0512401
B0F1DEA1
D070A4D1

2,700
1,300
0,885
0,001
0,062
0,003
49,236
0,050

u

Pericó pas,tapa fixa,51x51x50cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
m3
m3
t
u
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Aigua
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat,250x120x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
23,38
19,52
1,50
1,67
64,04
103,30
0,14
158,22

63,13
25,38
1,33
0,00
3,97
0,31
6,89
7,91

COST UNITARI TOTAL.......................................

108,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUIT EUROS amb NORANTA-DOS
CÉNTIMOS
ED352J85

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0512401
B064300C
B0F1DEA1

6,400
3,200
2,121
0,010
0,151
126,764

u

Pericó pas,tapa fixa,90x90x80cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
t
m3
u

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó calat,250x120x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1

Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
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23,38
19,52
1,50
103,30
64,04
0,14

149,63
62,46
3,18
1,03
9,67
17,75
63

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

B0111000
D070A4D1

RESUM
0,003 m3
0,136 m3

Aigua
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

PREU

SUBTOTAL

1,67
158,22

0,01
21,52

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

265,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS
amb VINT-I-CINC CÉNTIMOS
ED353565

A0140000
A0122000
%NAAA0150
B0512401
B0F1D2A1
B0111000
BD3Z2776
B064300C
D070A4D1

1,500
3,000
0,994
0,004
60,005
0,002
1,000
0,085
0,076

u

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
t
u
m3
u
m3
m3

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Aigua
Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
19,52
23,38
1,50
103,30
0,18
1,67
24,45
64,04
158,22

29,28
70,14
1,49
0,41
10,80
0,00
24,45
5,44
12,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

154,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
TRES CÉNTIMOS
ED353775

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD3Z2996
B0F1D2A1
B064300C
B0111000
B0512401
D070A4D1

4,200
2,100
1,392
1,000
83,996
0,116
0,003
0,006
0,107

u

Pericó pas,tapa regist.,75x75x70cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
u
u
m3
m3
t
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Tapa pref.form.arm.,90x90x6cm
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
23,38
19,52
1,50
40,40
0,18
64,04
1,67
103,30
158,22

98,20
40,99
2,09
40,40
15,12
7,43
0,01
0,62
16,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

221,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS
ED353B45

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0111000
B0512401
B064300C
BD3Z2555
B0F1DEA1
D070A4D1

1,600
0,800
0,530
0,001
0,002
0,043
1,000
31,383
0,032

u

Pericó pas,tapa regist.,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
m3
t
m3
u
u
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tapa pref.form.arm.,50x50x5cm
Maó calat,250x120x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
23,38
19,52
1,50
1,67
103,30
64,04
12,75
0,14
158,22

37,41
15,62
0,80
0,00
0,21
2,75
12,75
4,39
5,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

78,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CÉNTIMOS
ED353D55

u

Pericó pas,tapa regist.,51x51x50cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A0140000
A0122000
%NAAA0150
B0111000
B0512401
B064300C
B0F1DEA1
BD3Z2665
D070A4D1

RESUM

1,300
2,700
0,885
0,001
0,003
0,062
49,236
1,000
0,050

h
h
%
m3
t
m3
u
u
m3

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó calat,250x120x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Tapa pref.form.arm.,60x60x5cm
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

PREU

SUBTOTAL

19,52
23,38
1,50
1,67
103,30
64,04
0,14
15,95
158,22

25,38
63,13
1,33
0,00
0,31
3,97
6,89
15,95
7,91

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

124,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
ED354565

A0140000
A0122000
%NAAA0150
BD3Z2776
B0F1D2A1
B0111000
B064300C
B0512401
D070A4D1

1,900
3,800
1,259
1,000
60,005
0,002
0,085
0,004
0,076

u

Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
u
u
m3
m3
t
m3

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Aigua
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
19,52
23,38
1,50
24,45
0,18
1,67
64,04
103,30
158,22

37,09
88,84
1,89
24,45
10,80
0,00
5,44
0,41
12,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

180,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS
ED354J85

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0F1DEA1
B0512401
B0111000
B064300C
BD3Z2AA8
D070A4D1

7,400
3,700
2,452
126,764
0,010
0,003
0,151
1,000
0,136

u

Pericó sifòn.,tapa regist.,90x90x80cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:2:10

h
h
%
u
t
m3
m3
u
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Maó calat,250x120x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Aigua
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tapa pref.form.arm.,100x100x8cm
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
23,38
19,52
1,50
0,14
103,30
1,67
64,04
64,85
158,22

173,01
72,22
3,68
17,75
1,03
0,01
9,67
64,85
21,52

COST UNITARI TOTAL.......................................

363,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
ED357565

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0111000
B0512401
B064300C
B0F15251
D070A4D1

5,000
2,500
1,657
0,002
0,004
0,085
110,000
0,095

u

Pericó pas,tapa fixa,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 290x140x50mm,mort.1:2:10

h
h
%
m3
t
m3
u
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó massís el.mec.,290x140x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
23,38
19,52
1,50
1,67
103,30
64,04
0,29
158,22

116,90
48,80
2,49
0,00
0,41
5,44
31,90
15,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

220,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT EUROS amb
NORANTA-SET CÉNTIMOS

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ED357B45

A0140000
A0122000
%NAAA0150
B0F15E51
B0111000
B0512401
B064300C
D070A4D1

1,300
2,600
0,862
57,541
0,001
0,002
0,043
0,039

PREU

u

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó massís 250x120x50mm,mort.1:2:10

h
h
%
u
m3
t
m3
m3

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Maó massís el.mec.,250x120x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

SUBTOTAL

IMPORT

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
19,52
23,38
1,50
0,22
1,67
103,30
64,04
158,22

25,38
60,79
1,29
12,66
0,00
0,21
2,75
6,17

COST UNITARI TOTAL.......................................

109,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NOU EUROS amb VINT-I-CINC
CÉNTIMOS
ED357D55

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0F15E51
B064300C
B0111000
B0512401
D070A4D1

4,100
2,100
1,369
90,255
0,062
0,001
0,003
0,063

u

Pericó pas,tapa fixa,51x51x50cm,paret g=13cm maó massís 250x120x50mm,mort.1:2:10

h
h
%
u
m3
m3
t
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Maó massís el.mec.,250x120x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm
23,38
19,52
1,50
0,22
64,04
1,67
103,30
158,22

95,86
40,99
2,05
19,86
3,97
0,00
0,31
9,97

COST UNITARI TOTAL.......................................

173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-TRES EUROS amb UN
CÉNTIMOS
ED358565

A0122000
A0140000
%NAAA0150
B0512401
B0111000
BD3Z2776
B0F15251
B064300C
D070A4D1

5,000
2,500
1,657
0,004
0,002
1,000
110,000
0,085
0,095

u

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 290x140x50mm,mort.1:2:10

h
h
%
t
m3
u
u
m3
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Aigua
Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm
Maó massís el.mec.,290x140x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
23,38
19,52
1,50
103,30
1,67
24,45
0,29
64,04
158,22

116,90
48,80
2,49
0,41
0,00
24,45
31,90
5,44
15,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

245,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
amb QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
ED3KBF00

U

Pericó separador de greixos prefabricat, mod, de superficie CAINOX o equivalent, capacitat 191
litr

Pericó separador de greixos prefabricat de CAINOX o equivalent, capacitat 191 litres, 765x506x702mm, amb dipòsit de 25litres i dosificador de productes enzimàtics tipus bactiplus o equivalent amb programador, connectat a la xarxa de sanejament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A0140000

2,800 h

Manobre
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A0122000
BD3KBF00

RESUM
2,800 h
1,000 u

Oficial 1a paleta
Pericó separador de greixos prefabricat, mod, de superficie CAINOX o
equivalent, capacitat 191 litr

PREU

SUBTOTAL

23,38
1.511,30

65,46
1.511,30

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

1.631,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
ED51LDM1

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD514DM1
B5ZZJLPT

0,500
0,250
0,166
1,000
4,000

u

Bonera PVC rígid,D=200mm,tapa plana metàl.,fix.mec.

h
h
%
u
u

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Bonera PVC rígid,D=200mm,tapa plana metàl.
Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm

Bonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques
23,38
19,52
1,50
21,34
0,26

11,69
4,88
0,25
21,34
1,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

39,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU EUROS amb VINT
CÉNTIMOS
ED51Q0X3

u

Bonera sifònica acer inox.,costat=200x200mm,,tapa reg. metàl.costat=400x400mm,fix.mec.

h
h
%
u

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Bonera sifònica acer inox.,costat=200x200mm,,tapa reg.
metàl.costat=400x400mm
Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD5150X3

0,500
0,250
0,166
1,000

B5ZZJLPT

4,000 u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat , amb tapa registre metàl·lica de 400x400 mm, col·locada fixacions mecàniques
23,38
19,52
1,50
101,96

11,69
4,88
0,25
101,96

0,26

1,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

119,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DINOU EUROS amb
VUITANTA-DOS CÉNTIMOS
ED5A5A00

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD5B1A00

0,140
0,070
0,046
1,050

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=100mm

h
h
%
m

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Tub circ.perfor.PEAD,D=100mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100
mm de diàmetre
23,38
19,52
1,50
1,43

3,27
1,37
0,07
1,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMOS
ED5A5D00

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD5B1C00

0,140
0,070
0,046
1,050

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=125mm

h
h
%
m

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Tub circ.perfor.PEAD,D=125mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre
23,38
19,52
1,50
1,75

3,27
1,37
0,07
1,84

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÉNTIMOS
ED5A5F00

A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD5B1F00

0,190
0,095
0,063
1,050

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm

h
h
%
m

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Tub circ.perfor.PEAD,D=160mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre
23,38
19,52
1,50
2,25

4,44
1,85
0,09
2,36

COST UNITARI TOTAL.......................................

8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
ED5A5G00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=200mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A0140000
A0122000
%NAAA0150
BD5B1J00

RESUM
0,095
0,190
0,063
1,050

h
h
%
m

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Tub circ.perfor.PEAD,D=200mm

PREU

SUBTOTAL

19,52
23,38
1,50
3,15

1,85
4,44
0,09
3,31

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÉNTIMOS
ED7FP262

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=125 mm,PN=6 bar,s/llit sorra 15
cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub

A0137000
A0127000
A0122000
A0140000
%NAAA0150
BD7FP260

0,150
0,150
0,100
0,200
0,129
1,200

h
h
h
h
%
m

BDW3B800
BDY3B800
B0310500
C133A0J0
C1313330

0,330
1,000
0,596
0,100
0,042

u
u
t
h
h

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=125mm,PN=6bar,p/unió
anella elastom.
Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm
Element munt. p/tub PVC,D=125mm
Sorra 0-3,5 mm
Picó vibrant,plac.30x33cm
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

20,76
23,38
23,38
19,52
1,50
4,13

3,11
3,51
2,34
3,90
0,19
4,96

7,57
0,11
17,00
8,48
50,90

2,50
0,11
10,13
0,85
2,14

COST UNITARI TOTAL.......................................

33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
ED7FP362

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 bar,s/llit sorra 15
cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub

A0140000
A0122000
A0127000
A0137000
%NAAA0150
BDW3B900
B0310500
BD7FP360

0,200
0,100
0,200
0,200
0,151
0,330
0,664
1,200

h
h
h
h
%
u
t
m

BDY3B900
C1313330
C133A0J0

1,000 u
0,042 h
0,110 h

Manobre
Oficial 1a paleta
Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
Sorra 0-3,5 mm
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160mm,PN=6bar,p/unió
anella elastom.
Element munt. p/tub PVC,D=160mm
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Picó vibrant,plac.30x33cm

19,52
23,38
23,38
20,76
1,50
16,68
17,00
5,66

3,90
2,34
4,68
4,15
0,23
5,50
11,29
6,79

0,25
50,90
8,48

0,25
2,14
0,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

42,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT
CÉNTIMOS
ED7FP462

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 bar,s/llit sorra 15
cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub

A0140000
A0137000
A0122000
A0127000
%NAAA0150
BDW3BA00
BDY3BA00
BD7FP460

0,200
0,200
0,100
0,200
0,151
0,330
1,000
1,200

h
h
h
h
%
u
u
m

B0310500
C133A0J0
C1313330

0,735 t
0,130 h
0,051 h

Manobre
Ajudant col·locador
Oficial 1a paleta
Oficial 1a col·locador
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm
Element munt. p/tub PVC,D=200mm
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200mm,PN=6bar,p/unió
anella elastom.
Sorra 0-3,5 mm
Picó vibrant,plac.30x33cm
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
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19,52
20,76
23,38
23,38
1,50
29,16
0,44
8,64

3,90
4,15
2,34
4,68
0,23
9,62
0,44
10,37

17,00
8,48
50,90

12,50
1,10
2,60
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-UN EUROS amb
NORANTA-TRES CÉNTIMOS
ED7K3432

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN12,s/llit sorra 15cm+reblert sorra

Oficial 1a paleta
Ajudant col·locador
Manobre
Oficial 1a col·locador
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PPD=160mm
Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN12,p/unió anella
elastom.
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
Element de munt.p/tub PPD=160mm
Retroexcavadora petita
Picó vibrant,plac.30x33cm

A0122000
A0137000
A0140000
A0127000
%NAAA0150
BDW3E900
BD7K3430

0,100
0,200
0,200
0,200
0,151
0,330
1,200

h
h
h
h
%
u
m

B0311500
BDY3E900
C1315010
C133A0J0

0,664
1,000
0,050
0,110

t
u
h
h

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
23,38
20,76
19,52
23,38
1,50
21,28
15,37

2,34
4,15
3,90
4,68
0,23
7,02
18,44

17,50
0,50
41,12
8,48

11,62
0,50
2,06
0,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

55,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-CINC EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
ED7K3442

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/llit sorra 15cm+reblert sorra

h
h
h
h
%
u
u
t
m

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PPD=200mm
Element de munt.p/tub PPD=200mm
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,p/unió anella
elastom.
Picó vibrant,plac.30x33cm
Retroexcavadora petita

A0137000
A0127000
A0140000
A0122000
%NAAA0150
BDW3EB00
BDY3EB00
B0311500
BD7K3440

0,200
0,200
0,200
0,100
0,151
0,330
1,000
0,735
1,200

C133A0J0
C1315010

0,130 h
0,060 h

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
20,76
23,38
19,52
23,38
1,50
41,24
0,89
17,50
23,46

4,15
4,68
3,90
2,34
0,23
13,61
0,89
12,86
28,15

8,48
41,12

1,10
2,47

COST UNITARI TOTAL.......................................

74,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-VUIT CÉNTIMOS
ED7K3452

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN12,s/llit sorra 15cm+reblert sorra

h
h
h
h
%
u
t
u
m

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Element de munt.p/tub PPD=250mm
Sorra 0-3,5 mm
Accessori genèric p/tub PPD=250mm
Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN12,p/unió anella
elastom.
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Picó vibrant,plac.30x33cm

A0127000
A0137000
A0140000
A0122000
%NAAA0150
BDY3ED00
B0310500
BDW3ED00
BD7K3450

0,200
0,200
0,200
0,100
0,151
1,000
0,823
0,330
1,200

C1313330
C133A0J0

0,059 h
0,140 h

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
23,38
20,76
19,52
23,38
1,50
2,32
17,00
66,69
42,12

4,68
4,15
3,90
2,34
0,23
2,32
13,99
22,01
50,54

50,90
8,48

3,00
1,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

108,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUIT EUROS amb TRENTA-CINC
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ED7K3472

PREU

SUBTOTAL

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN12,s/llit sorra 15cm+reblert sorra

h
h
h
h
%
u
u
m

Manobre
Oficial 1a paleta
Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PPD=400mm
Element de munt.p/tub PPD=400mm
Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN12,p/unió anella
elastom.
Sorra 0-3,5 mm
Picó vibrant,plac.30x33cm
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

A0140000
A0122000
A0137000
A0127000
%NAAA0150
BDW3EJ00
BDY3EJ00
BD7K3470

0,400
0,200
0,400
0,400
0,301
0,330
1,000
1,200

B0310500
C133A0J0
C1313330

1,107 t
0,200 h
0,085 h

IMPORT

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
19,52
23,38
20,76
23,38
1,50
171,65
6,44
108,36

7,81
4,68
8,30
9,35
0,45
56,64
6,44
130,03

17,00
8,48
50,90

18,82
1,70
4,33

COST UNITARI TOTAL.......................................

248,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS
amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
ED7K677S

A0127000
A0137000
%NAAA0150
BD136770
BDW3E700
BD1Z3000
BDY3E700

0,600
0,300
0,203
1,200
0,330
0,660
1,000

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,penj.sostr.

h
h
%
m
u
u
u

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Despeses auxiliars
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic
Accessori genèric p/tub PPD=110mm
Brida p/tub penj.sost.
Element de munt.p/tub PPD=110mm

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre
23,38
20,76
1,50
9,60
12,40
3,52
0,19

14,03
6,23
0,30
11,52
4,09
2,32
0,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS
ED7K687S

A0137000
A0127000
%NAAA0150
BDW3E800
BD136870
BD1Z3000
BDY3E800

0,300
0,600
0,203
0,330
1,200
0,660
1,000

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,penj.sostr.

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PPD=125mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,junt elàstic
Brida p/tub penj.sost.
Element de munt.p/tub PPD=125mm

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre
20,76
23,38
1,50
15,09
13,63
3,52
0,24

6,23
14,03
0,30
4,98
16,36
2,32
0,24

COST UNITARI TOTAL.......................................

44,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-SIS CÉNTIMOS
ED7K697S

A0137000
A0127000
%NAAA0150
BDW3E900
BD1Z3000
BD136970
BDY3E900

0,350
0,700
0,236
0,330
0,660
1,200
1,000

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,penj.sostr.

h
h
%
u
u
m
u

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Despeses auxiliars
Accessori genèric p/tub PPD=160mm
Brida p/tub penj.sost.
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,junt elàstic
Element de munt.p/tub PPD=160mm

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre
20,76
23,38
1,50
21,28
3,52
20,90
0,50

7,27
16,37
0,35
7,02
2,32
25,08
0,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

58,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-UN CÉNTIMOS
ED7K6B7S

A0137000
A0127000
%NAAA0150
BDY3EB00

0,350
0,700
0,236
1,000

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=200mm,penj.sostr.

h
h
%
u

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Despeses auxiliars
Element de munt.p/tub PPD=200mm

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BDW3EB00
BD136B70
BD1Z3000

RESUM
0,330 u
1,200 m
0,660 u

Accessori genèric p/tub PPD=200mm
Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=200mm,junt elàstic
Brida p/tub penj.sost.

PREU

SUBTOTAL

41,24
40,07
3,52

13,61
48,08
2,32

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-VUIT EUROS amb
VUITANTA-NOU CÉNTIMOS
EE22AC01

u

Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència calorífica útil, model
Vitocro

Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència calorífica útil, model Vitocrossal 100 CI1 de Viessmann o equivalent, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió,
en acer inoxidable, pes 295 kg, dimensions 750x875x1500 mm, amb
quadre de regulació, quadre de comandament per al control de la
temperatura ambiental, kit de seguretat, kit de tall hidràulic, vàvula
antirretorn en impulsió, sonda de temperatura exterior, amb regulació Vitotronic, cremador cilindric MatriX modulant, vàlvules, purgadors, pirostat, sonda de temperatuta exterior, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013, col·locada sobre bancada sobre elements antivibratoris. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BE22AC01

8,000
8,000
3,663
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència
calorífica útil, model Vitocro

24,65
21,14
1,50
10.070,00

197,20
169,12
5,49
10.070,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

10.441,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS
EE41AC01

u

Conjunt xemeneia modular metàl·lica per a evacuació PDC caldera, tipus Dinak DW amb junta o
equivale

Conjunt xemeneia modular metàl·lica per a evacuació PDC caldera, tipus Dinak DW amb junta o equivalent, amb xemeneia circular de doble paret d'acer inoxidable amb aïllament interior de llana de roca
d'alta densitat, de 300 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

EE41B172

27,000 u

EE41B272

4,000 u

EE41BB72

1,000 u

EE41B772

4,000 u

EE41JR79

1,000 u

EE41BK72

1,000 u

Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304)
Mòdul recte curt p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304),
Derivació T 90° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304),U
Colze 15, 30, 45° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304)
Sortida lliure p/xemeneia ind.,DN=200mm,1.4301 (AISI 304),UNE-EN
1856-1,col.
Estabilitzador tir p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304

138,49

3.739,23

98,38

393,52

175,29

175,29

104,40

417,60

38,89

38,89

272,33

272,33

COST UNITARI TOTAL.......................................

5.036,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL TRENTA-SIS EUROS amb
VUITANTA-SIS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EE41B172

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4301
(AISI 304)

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE41B172

1,000
1,000
0,458
1,000

h
h
%
u

BEW4S271

0,330 u

BEY41170

1,000 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Mòdul recte llarg,p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304)
Suport intermedi p/xemeneia.mod.metàl. D.ext.=260mm,1.4301 (AISI
304),p/fixar mec.
P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=260mm

24,65
21,14
2,50
81,02

24,65
21,14
1,15
81,02

14,31

4,72

5,81

5,81

COST UNITARI TOTAL.......................................

138,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-NOU CÉNTIMOS
EE41B272

u

Mòdul recte curt p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4301
(AISI 304),

Mòdul recte curt per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE41B272

1,000
1,000
0,458
1,000

h
h
%
u

BEY41170

1,000 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Mòdul recte curt,p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304),
P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=260mm

24,65
21,14
2,50
45,63

24,65
21,14
1,15
45,63

5,81

5,81

COST UNITARI TOTAL.......................................

98,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-VUIT CÉNTIMOS
EE41B772

u

Colze 15, 30, 45° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4301
(AISI 304)

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de
200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BEW4S271

0,500
0,500
0,229
1,000

h
h
%
u

BE41B772

1,000 u

BEY41170

1,000 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Suport intermedi p/xemeneia.mod.metàl. D.ext.=260mm,1.4301 (AISI
304),p/fixar mec.
Colze 15, 30, 45°,p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304)
P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=260mm

24,65
21,14
2,50
14,31

12,33
10,57
0,57
14,31

60,81

60,81

5,81

5,81

COST UNITARI TOTAL.......................................

104,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUATRE EUROS amb QUARANTA
CÉNTIMOS
EE41BB72

u

Derivació T 90° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4301 (AISI
304),U

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locada
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE41BB72

1,000
1,000
0,458
1,000

h
h
%
u

BEY41170
BEW4S271

1,000 u
1,000 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Derivació T 90°,p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304),U
P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=260mm
Suport intermedi p/xemeneia.mod.metàl. D.ext.=260mm,1.4301 (AISI
304),p/fixar mec.

PREU

SUBTOTAL

24,65
21,14
2,50
108,23

24,65
21,14
1,15
108,23

5,81
14,31

5,81
14,31

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

175,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-CINC EUROS amb
VINT-I-NOU CÉNTIMOS
EE41BK72

u

Estabilitzador tir p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4301
(AISI 304

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE41BK72

0,500
0,500
0,229
1,000

h
h
%
u

BEY41170

1,000 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Estabilitzador tir,p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301
(AISI 304)/1.4301 (AISI 304
P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=260mm

24,65
21,14
2,50
243,05

12,33
10,57
0,57
243,05

5,81

5,81

COST UNITARI TOTAL.......................................

272,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-TRES CÉNTIMOS
EE41JR79

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE41JR79

0,125
0,125
0,057
1,000

u

Sortida lliure p/xemeneia ind.,DN=200mm,1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Sortida lliure,p/xemeneia ind.,DN=200,1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1

Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm
de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locada
24,65
21,14
2,50
33,03

3,08
2,64
0,14
33,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT EUROS amb
VUITANTA-NOU CÉNTIMOS
EE42Q112D9BQ

m

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.,Acer Galvanitzat de
AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-150-05
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEW45001
BE42Q110D9BQ

0,200
0,200
0,092
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm
Tub helicoïdal acer galv.D=160mm,g=0,5mm,compleix E600/90, Acer
Galvanitzat d'AIR TUB

24,65
21,14
1,50
5,34
5,09

4,93
4,23
0,14
5,34
5,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
EE42Q154

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BE42Q151
BEW45001

0,300
0,300
0,137
1,020
0,330

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

h
h
%
m
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0.8mm,autoconnect.
Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb
NORANTA-VUIT CÉNTIMOS
EE42Q312D9BM

m

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.,Acer Galvanitzat de
AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-100-05
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BE42Q310D9BM

0,200
0,200
0,092
1,020

h
h
%
m

BEW43000

1,000 u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Tub helicoïdal acer galv.D=100mm,g=0,5mm,compleix E600/90, Acer
Galvanitzat d'AIR TUB
Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm

21,14
24,65
1,50
3,39

4,23
4,93
0,14
3,46

4,83

4,83

COST UNITARI TOTAL.......................................

17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÉNTIMOS
EE42Q324

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BE42Q321
BEW43000

0,250
0,250
0,115
1,020
0,330

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0.6mm,autoconnect.,munt.superf.

h
h
%
m
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0.6mm,autoconnect.
Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
24,65
21,14
1,50
3,85
4,83

6,16
5,29
0,17
3,93
1,59

COST UNITARI TOTAL.......................................

17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb CATORZE
CÉNTIMOS
EE42Q412D9BN

m

Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.5mm,munt.superf.,Acer Galvanitzat
de AIR TU

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BE42Q410D9BN

0,200
0,200
0,092
1,020

h
h
%
m

BEW44000

0,330 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Tub helicoïdal acer galv.D=125mm,g=0,5mm,compleix E600/90, Acer
Galvanitzat d'AIR TUB
Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm

24,65
21,14
1,50
4,24

4,93
4,23
0,14
4,32

4,96

1,64

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb VINT-I-SIS
CÉNTIMOS
EE42Q754

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BE42Q751
BEW46001

0,300
0,300
0,137
1,020
0,330

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

h
h
%
m
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0.8mm,autoconnect.
Suport estàndard p/conducte circ.D=175mm

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
21,14
24,65
1,50
9,80
5,66

6,34
7,40
0,21
10,00
1,87

COST UNITARI TOTAL.......................................

25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EE42Q852D9CQ

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,munt.superf.,Acer Galvanitzat de
AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-200-08
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm i muntat superficialment.Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BE42Q850D9CQ

0,250
0,250
0,115
1,020

h
h
%
m

BEW48000

1,000 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Tub helicoïdal acer galv.D=200mm,g=0,8mm,compleix E600/90, Acer
Galvanitzat d'AIR TUB
Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm

24,65
21,14
1,50
10,77

6,16
5,29
0,17
10,99

6,00

6,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN
CÉNTIMOS
EE42Q854

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BE42Q851
BEW48000

0,300
0,300
0,137
1,020
0,330

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

h
h
%
m
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0.8mm,autoconnect.
Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
24,65
21,14
1,50
10,94
6,00

7,40
6,34
0,21
11,16
1,98

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb NOU CÉNTIMOS
EE42QB54

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BE42QB51
BEW4B000

0,850
0,850
0,389
1,020
0,330

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

h
h
%
m
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0.8mm,autoconnect.
Suport estàndard p/conducte circ.D=400mm

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
21,14
24,65
1,50
21,52
9,25

17,97
20,95
0,58
21,95
3,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA CÉNTIMOS
EE42QF54

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEW4C000
BE42QF51

0,850
0,850
0,389
0,330
1,020

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

h
h
%
u
m

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Suport estàndard p/conducte circ.D=450mm
Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0.8mm,autoconnect.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
21,14
24,65
1,50
10,12
24,41

17,97
20,95
0,58
3,34
24,90

COST UNITARI TOTAL.......................................

67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EE44AC02

m

A012G000

0,100 h

Tub flexible de D150 mm,

Tub flexible de D150 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.

Oficial 1a calefactor
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A013G000
%NAAA0150
BE44AC02

RESUM
0,100 h
0,046 %
1,000 m

Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Tub flexible de D150 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub interior de
doble capa d'alumini i e

PREU

SUBTOTAL

21,14
1,50
15,89

2,11
0,07
15,89

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
EE44AC03

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BE44AC03

0,100
0,100
0,046
1,000

m

Tub flexible de D200 mm,

h
h
%
m

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Tub flexible de D200 mm,

Tub flexible de D200 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
21,14
24,65
1,50
16,55

2,11
2,47
0,07
16,55

COST UNITARI TOTAL.......................................

21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÉNTIMOS
EE44AC04

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BE44AC04

0,100
0,100
0,046
1,000

m

Tub flexible de D250 mm,

h
h
%
m

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Tub flexible de D250mm

Tub flexible de D250 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes i de tots els accesoris
per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
21,14
24,65
1,50
0,00

2,11
2,47
0,07
0,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS
EE4Z0J44

A013G000
A012G000
%NAAA0250
BE4DJ400

0,250
0,250
0,115
1,000

u

Barret xemeneia planxa ac.galv.d=150mm,col.fix.mec.

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Barret xemeneia planxa ac.galv.,d=150mm

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques
21,14
24,65
2,50
8,33

5,29
6,16
0,29
8,33

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb SET CÉNTIMOS
EE4Z0J54

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE4DJ500

0,250
0,250
0,115
1,000

u

Barret xemeneia planxa ac.galv.d=175mm,col.fix.mec.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Barret xemeneia planxa ac.galv.,d=175mm

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 175
mm, col·locat amb fixacions mecàniques
24,65
21,14
2,50
9,14

6,16
5,29
0,29
9,14

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÉNTIMOS
EE4ZDJF4

A013G000
A012G000
%NAAA0250
BE4DJF20

0,700
0,700
0,321
1,000

u

Barret xemeneia antirregolfant,planxa ac.galv.d=450mm,col.fix.mec.

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Barret xemeneia planxa ac.galv.,antirregolfant,d=450mm

Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 450 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
63,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-SIS CÉNTIMOS
EE51AC01

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEW5A000
BEY5AC01
BE51AC01

0,300
0,300
0,137
0,900
1,000
1,150

m2

Formació conducte rectangular panell llana vidre tipus Climaver Neto o equivalent

h
h
%
u
u
m2

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Suport estàndard p/conduc.rect.llana aïll.,t1
P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt
Formació de conducte rectangular de fibra de vidre tipus Climaver Neto o
equivalent

Formació de conducte rectangular de panell de llana de vidre d'alta
densitat de 25 mm de gruix, revestit a la cara exterior per alumini
(alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft) i per l'interior amb teixit de vidre acustic d'alta resistencia mecànica, tipus Climaver Neto o
equivalentmuntat i fixat a paraments amb elements de suspensió,
junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes tipus NETO o equivalents, accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,65
21,14
1,50
5,98
0,26
13,79

7,40
6,34
0,21
5,38
0,26
15,86

COST UNITARI TOTAL.......................................

35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC EUROS amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS
EE52AC01

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BE6R1800
BEY5AC02
BEW52000
BE52Q230

0,550
0,550
0,252
1,000
1,000
0,150
1,000

m2

Formació conducte rect. xapa acer galv. g=0,8 mm sns aïll.

h
h
%
m2
u
u
m2

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Xapa alumini,g=0.8mm,llis,p/recob.aïll.conducte
P.p.conducte rect.,preu alt
Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt
Conducte ac.galv.,g=0.8mm,unió marc cargolat

Formació de conducte rectangular de xapa d'acer galvanitzat, de 0,8
mm de gruix, muntat i fixat a paraments amb elements de suspensió, inclosa pp d'accessoris, peces especials de connexió a equips/reixes, junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes,
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant
i normativa vigent.
21,14
24,65
1,50
9,29
0,26
4,26
11,85

11,63
13,56
0,38
9,29
0,26
0,64
11,85

COST UNITARI TOTAL.......................................

47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET EUROS amb
SEIXANTA-UN CÉNTIMOS
EE611AA1HI3H

m2

Aïllament conductes manta MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0.032W/mK,teixit
vid.negre,interior,Interior de c

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica
<=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 m2.K/W, amb teixit
de vidre negre, muntat interiorment. Article: ref. 46456 de la serie Interior de conductes d'ISOVER

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE612AA0HI3H

1,000
1,000
0,458
1,020

h
h
%
m2

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Manta CLIMLINER Roll G1,llan.miner.a/reves.1cara a/teixit
NETO,inter.,g=25mm,ll=20m,a=1,20m, Interio

24,65
21,14
2,50
6,60

24,65
21,14
1,15
6,73

COST UNITARI TOTAL.......................................

53,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EE61BJAF

m2

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Aïllament conductes manta
MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0.04W/mK,làm.alu.perp.fibr.,autoadh.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica
<=0.04 W/mK, resistència tèrmica >=0,625 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiva, muntat
exteriorment

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BE61AEAB

1,200
1,200
0,550
1,020

h
h
%
m2

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Manta llana mineral
p/aïllam.conductes,g=25mm,cond.tèrm.<=0.04W/mK,res.tèrm.
>=0,625m2.K/W,+ làm.alu

24,65
21,14
2,50
5,14

29,58
25,37
1,38
5,24

COST UNITARI TOTAL.......................................

61,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS
EE91AC03

u

Conjunt col·lector terra radiant 4 circuits.

h
h
%
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Armari REHAU UP-I 5 per col·lectors Rehau per a instal·lació encastada.
Actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de
carrera
Colector modular polimèric premontat REHAU 4 circuits de poliamida
reforçada amb fibra de vidre d'al

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BE91AC21
BE91AC20

0,700
0,700
0,314
1,000
5,000

BE91AC14

1,000 u

Conjunt col·lector terra radiant 4 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU
UP-I 5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat,
d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc, de dimensions Ample 500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al
control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de
tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit
de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

24,16
20,76
1,50
116,44
26,37

16,91
14,53
0,47
116,44
131,85

182,60

182,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

462,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS
amb VUITANTA CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EE91AC04

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BE91AC15
BE91AC21
BE91AC20

0,700
0,700
0,314
1,000
1,000
8,000

PREU

u

Conjunt col·lector terra radiant 7 circuits.

h
h
%
u
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Col·lector monobloc P HKV-D per a 7 circuits
Armari REHAU UP-I 5 per col·lectors Rehau per a instal·lació encastada.
Actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de
carrera

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt col·lector terra radiant 7 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU
UP-I 5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat,
d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc, de dimensions Ample 500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al
control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de
tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit
de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
1,50
260,48
116,44
26,37

14,53
16,91
0,47
260,48
116,44
210,96

COST UNITARI TOTAL.......................................

619,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS DINOU EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS
EE91AC05

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BE91AC20

0,700
0,700
0,314
10,000

u

Conjunt col·lector terra radiant 9 circuits.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de
carrera

Conjunt col·lector terra radiant 9 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU
UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat,
d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc, de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al
control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de
tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit
de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BE91AC17
BE91AC22

RESUM
1,000 u
1,000 u

Col·lector monobloc P HKV-D per a 9 circuits
Armari REHAU UP-I 7 per col·lectors Rehau per a instal·lació encastada.

PREU

SUBTOTAL

312,58
145,46

312,58
145,46

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

753,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS
amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS
EE91AC06

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BE91AC18
BE91AC22
BE91AC20

0,700
0,700
0,314
1,000
1,000
11,000

u

Conjunt col·lector terra radiant 10 circuits.

h
h
%
u
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Col·lector monobloc P HKV-D per a 10 circuits,
Armari REHAU UP-I 7 per col·lectors Rehau per a instal·lació encastada.
Actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de
carrera

Conjunt col·lector terra radiant 10 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU
UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat,
d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc, de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al
control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de
tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit
de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,16
20,76
1,50
338,58
145,46
26,37

16,91
14,53
0,47
338,58
145,46
290,07

COST UNITARI TOTAL.......................................

806,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SIS EUROS amb DOS
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EE91AC07

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BE91AC20
BE91AC22
BE91AC19

0,700
0,700
0,314
12,000

PREU

u

Conjunt col·lector terra radiant 11 circuits.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de
carrera
Armari REHAU UP-I 7 per col·lectors Rehau per a instal·lació encastada.
Col·lector monobloc P HKV-D per a 11 circuits

1,000 u
1,000 u

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt col·lector terra radiant 11 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU
UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat,
d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc, de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al
control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de
tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit
de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
1,50
26,37

14,53
16,91
0,47
316,44

145,46
357,18

145,46
357,18

COST UNITARI TOTAL.......................................

850,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS amb
NORANTA-NOU CÉNTIMOS
EE91AC08

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BE91AC20

0,700
0,700
0,314
14,000

u

Conjunt col·lector terra radiant 12 circuits.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de
carrera

Conjunt col·lector terra radiant 12 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU
UP-I 8,5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc, de dimensions Ample 850 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera
per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera
de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i
kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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20,76
24,16
1,50
26,37

14,53
16,91
0,47
369,18
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BE91AC24
BE91AC23

RESUM
1,000 u
1,000 u

Col·lector monobloc P HKV-D per a 12 circuits
Armari REHAU UP-I 8,5 per col·lectors Rehau per a instal·lació encastada.

PREU

SUBTOTAL

385,47
164,86

385,47
164,86

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

951,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS
amb QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
EEA2AR33

u

Connexió a xarxa d'AFS, format per canonades de PP, de diàmetre segons plànols, aillades
amb aillam

Connexió a xarxa d'AFS, format per canonades de PP, de diàmetre
segons plànols, aillades amb aillament d'escuma elastomèrica sense
halogens de gruix mínim 25mm, segons diàmetre canonada i RITE,
amb recobriment d'alumini tipus ARMAFLEX+ARMAFINISH. Inclòs
vàlvuleria, p.p de peces especials, protecció amb contratubs als passos, grapes de subjecció a parets o sostres amb juntes de goma i brides corresponents independents per a cada tub i accessoris soldats.
Totalment instal.lat, muntat i provat, inclòs proves de càrrega i estanqueitat i peces

A013J000
A012J000
BEA2AR33

12,000 H
12,000 H
1,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Connexió a xarxa d'AFS. format per canonades de coure semidur, soldat per
capil.laritat, de diàmet

19,12
22,30
255,00

229,44
267,60
255,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

752,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS
amb QUATRE CÉNTIMOS
EEA2AR44

u

Conjunt connexionat elèctric i de control de tots els components de la instal.lació solar. Inclou
ca

Conjunt connexionat elèctric i de control de tots els components de
la instal.lació. Inclou cablejat, tubs i/o canals, accessoris, quadres elèctrics i connexionat de components, col.locació i connexió de quadre
elèctric amb proteccions i comptadors i d´elements en local tècnic.
Inclou tots els accessoris necessaris o convenients sota criteri i supervisió de DF per al correcte funcionament i muntatge segons especificacions del fabricant i del projecte.

A013J000
A012J000
A013H000
A012H000
BEA2AR44

6,000
6,000
6,000
6,000
1,000

H
H
h
h
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Conjunt connexionat elèctric i de control de tots els components de la
instal.lació solar. Inclou ca

19,12
22,30
20,73
24,16
1.214,00

114,72
133,80
124,38
144,96
1.214,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.731,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS
amb VUITANTA-SIS CÉNTIMOS
EEH1AC01

u

Suministre i muntatge de refredadora d'aigua de condensació per aire amb 4 ventiladors axials,
model

Suministre i muntatge de refredadora d'aigua de condensació per aire amb 4 ventiladors axials, model NX/SL-CA 0512P de Climaveneta
o equivalent, d'alta eficiència, supersilenciada, de 133 kW de potència frigorífica, de 40 a 45 kW de potència elèctrica, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus Scroll i 1 circuit, fluid
frigorífic R410A, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al
costat de l'aigua, col.locada. Amb kit hidrònic circuit primari compost
per 2 bombes de 2 pols i baixa pressió i dipòsit d'inèrcia de 500 litres. Inclou alimentació elèctrica, quadre elèctric, termometres, manòmetres, maniguets flexibles, vàlvules de buidat, purgador manual, cablejat en tub metàl.lic fins a quadre extern, transport, muntatge i posada en marxa, i resta d'accessoris, peces especials, suports i d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000

24,000 h

Oficial 1a calefactor
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24,65

591,60
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A013G000
%NAAA0250
BEH1AC02
BEH1AC01

RESUM

24,000 h
10,990 %
1,000 u
1,000 u

Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Kit hidrònic circuit primari compost per 2 bombes de 2 pols i baixa pressió i
dipòsit d'inèrcia de 5
Suministre i muntatge de refredadora d'aigua de condensació per aire amb 4
ventiladors axials, model

PREU

SUBTOTAL

21,14
2,50
6.491,03

507,36
27,48
6.491,03

27.913,40

27.913,40

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

35.530,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA
EUROS amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS
EEJ1AC01

u

Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf o equivalent, per a treballar en sistemes de
distribució

Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb
ventilador EC centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2,55 kW
de potència frigorífica màxima i 2,29 kW de potència calorífica, Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de sanejament, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0250
BEJ1AC01

4,000
4,000
1,832
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf o equivalent, per a treballar
en sistemes de distribució

21,14
24,65
2,50
233,44

84,56
98,60
4,58
233,44

COST UNITARI TOTAL.......................................

421,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
DIVUIT CÉNTIMOS
EEJTAC01

u

Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU TEW 130 de Wolf o equivalent, per a intempèrie,
segons

Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU TEW 130 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 7535 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 38,1 kW
en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 27,42 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x1932x2034mm i pes total
1534 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEJTAC01

15,800
15,800
7,235
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU TEW 130 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons

21,14
24,65
1,50
17.092,00

334,01
389,47
10,85
17.092,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

17.826,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS
EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EEJTAC02

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU TEW 85 de Wolf o equivalent, per a intempèrie,
segons f

Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU TEW 85 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 5070 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 25,6 kW
en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 19,44 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x1322x1424mm i pes total
1123 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEJTAC02

15,800
15,800
7,235
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU TEW 85 de Wolf o equivalent,
per a intempèrie, segons f

21,14
24,65
1,50
13.764,00

334,01
389,47
10,85
13.764,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

14.498,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS
EEJTAC03

u

Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU TEW 159 de Wolf o equivalent, per a intempèrie,
segons

Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU TEW 159 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 8765 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 44,3 kW
en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 30,24 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x2034x2034mm i pes total
1814 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEJTAC03

15,800
15,800
7,235
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU TEW 159 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons

24,65
21,14
1,50
18.733,00

389,47
334,01
10,85
18.733,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

19.467,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EEJTAC04

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU TEW 21 de Wolf o equivalent, per a intempèrie,
segons f

Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU TEW 21 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 1440 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 5,53 kW
en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 7,29 kW en calefacció
(aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7 i secció
de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres
de bossa F9 i F7, de dimensions 3553x1118x1016mm i pes total 570
kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris a coberta.
Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de
sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEJTAC04

15,800
15,800
7,235
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU TEW 21 de Wolf o equivalent,
per a intempèrie, segons f

21,14
24,65
1,50
9.760,00

334,01
389,47
10,85
9.760,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

10.494,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS
EEK1AC01

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEK1AC01

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes orientables

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera
d'aletes orientables

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent,
d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
1000x150 mm, amb comporta de regulació de cabal, amb plènum de
connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,65
21,14
1,50
91,16

9,86
8,46
0,27
91,16

COST UNITARI TOTAL.......................................

109,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NOU EUROS amb SETANTA-CINC
CÉNTIMOS
EEK1AC02

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEK1AC02

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes orientables

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera
d'aletes orientables

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent,
d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
200x150 mm, amb comporta de regulació de cabal, amb plènum de
connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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21,14
24,65
1,50
29,79

8,46
9,86
0,27
29,79
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
48,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-VUIT CÉNTIMOS
EEK1AC09

u

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O
de KOOL

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb comporta
de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment amb
adaptador per conducte. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEK1AC09

0,300
0,300
0,137
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Reixa linial de dimensions 1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model
31-1-F-O de KOOLAIR o equiv

21,14
24,65
1,50
107,94

6,34
7,40
0,21
107,94

COST UNITARI TOTAL.......................................

121,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-UN EUROS amb
VUITANTA-NOU CÉNTIMOS
EEK1AC10

u

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x100mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O
de KOO

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x100mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb comporta
de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment amb
adaptador per conducte. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEK1AC10

0,300
0,300
0,137
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x100mm per a impulsió/retorn
d'aire, model 31-1-F-O de KOO

24,65
21,14
1,50
114,60

7,40
6,34
0,21
114,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

128,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
EEK2AC01

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEK2AC01

0,300
0,300
0,137
1,000

u

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera
d'aletes fixes horitzontals,

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 800x200 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
24,65
21,14
1,50
58,19

7,40
6,34
0,21
58,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

72,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-DOS EUROS amb CATORZE
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EEK2AC02

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEK2AC02

0,300
0,300
0,137
1,000

PREU

SUBTOTAL

u

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera
d'aletes fixes horitzontals,

IMPORT

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1000x200 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
24,65
21,14
1,50
67,65

7,40
6,34
0,21
67,65

COST UNITARI TOTAL.......................................

81,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA
CÉNTIMOS
EEK2AC03

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEK2AC03

0,300
0,300
0,137
1,000

u

Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'a

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes
fixes verticals, d'a

Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini lacat blanc, de 1000x300 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
21,14
24,65
1,50
126,72

6,34
7,40
0,21
126,72

COST UNITARI TOTAL.......................................

140,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS
EEK8AC01

u

Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15 mm d'amplària, model LK-70
de K

Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15
mm d'amplària, model LK-70 de Koolair o equivalent, de 1000 mm
de llargària, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat,
amb aïllament i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre,
amb comporta de regulació, acabat a definir, muntat al sostre. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant
i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEK8AC01

0,700
0,700
0,321
1,000

h
h
%
u

BEYK8000

1,000 u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15 mm
d'amplària, model LK-70 de K
Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre

21,14
24,65
1,50
208,57

14,80
17,26
0,48
208,57

1,11

1,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

242,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS
amb VINT-I-DOS CÉNTIMOS
EEKN1DB0

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEKN1DB0

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,fix.bast.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,p/fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
130,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA EUROS amb VINT-I-SIS
CÉNTIMOS
EEKN1RM0

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEKN1RM0

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x650mm,aletes Z,fix.bast.

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x650mm,aletes Z,p/fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment
21,14
24,65
1,50
265,26

8,46
9,86
0,27
265,26

COST UNITARI TOTAL.......................................

283,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS
amb VUITANTA-CINC CÉNTIMOS
EEKQ42A1

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEKQ42A1

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
21,14
24,65
1,50
85,62

8,46
9,86
0,27
85,62

COST UNITARI TOTAL.......................................

104,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUATRE EUROS amb VINT-I-UN
CÉNTIMOS
EEKQPA23

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BEKQQA23

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x150mm,fix.mec.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x150mm

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament
24,65
21,14
2,50
132,00

9,86
8,46
0,46
132,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

150,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA EUROS amb
SETANTA-VUIT CÉNTIMOS
EEKQPA33

A013G000
A012G000
%NAAA0250
BEKQQA33

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x200mm,fix.mec.

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x200mm

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament
21,14
24,65
2,50
138,82

8,46
9,86
0,46
138,82

COST UNITARI TOTAL.......................................

157,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb
SEIXANTA CÉNTIMOS
EEKQPA35

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BEKQQA35

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,300x200mm,fix.mec.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,300x200mm

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament
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24,65
21,14
2,50
140,97

9,86
8,46
0,46
140,97
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

159,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb
SETANTA-CINC CÉNTIMOS
EEKQPA47

A013G000
A012G000
%NAAA0250
BEKQQA47

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x250mm,fix.mec.

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x250mm

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 400 mm de llargària, 250 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament
21,14
24,65
2,50
144,06

8,46
9,86
0,46
144,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

162,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EEKQPA4B

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BEKQQA4B

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x250mm,fix.mec.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x250mm

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 600 mm de llargària, 250 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament
24,65
21,14
2,50
149,57

9,86
8,46
0,46
149,57

COST UNITARI TOTAL.......................................

168,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-CINC CÉNTIMOS
EEKQPA57

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BEKQQA57

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x300mm,fix.mec.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x300mm

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 400 mm de llargària, 300 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament
24,65
21,14
2,50
154,21

9,86
8,46
0,46
154,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

172,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-DOS EUROS amb
NORANTA-NOU CÉNTIMOS
EEKQPA5B

A012G000
A013G000
%NAAA0250
BEKQQA5B

0,400
0,400
0,183
1,000

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x300mm,fix.mec.

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x300mm

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 600 mm de llargària, 300 mm d'alçària i
120 mm de fondària, fixada mecànicament
24,65
21,14
2,50
159,64

9,86
8,46
0,46
159,64

COST UNITARI TOTAL.......................................

178,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EEM3AC03

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal màx.600m3/h,
amb estruct

Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent
per a cabal màx.600m3/h, amb estructura de suport amb elements
elastics interposats amb l'estructura de l'edifici, connexionat elèctric i
de conductes, inclou posada en marxa, amb p.p. de peces especials,
accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEM3AC03

0,800
0,800
0,366
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a
cabal màx.600m3/h, amb estruct

24,65
21,14
1,50
155,13

19,72
16,91
0,55
155,13

COST UNITARI TOTAL.......................................

192,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NORANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-UN CÉNTIMOS
EEM3AC04

u

Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal segons plànols,
amb estru

Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent
per a cabal segons plànols, amb estructura de suport amb elements
elastics interposats amb l'estructura de l'edifici, connexionat elèctric i
de conductes, inclou posada en marxa, amb p.p. de peces especials,
accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEM3AC04

0,800
0,800
0,366
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a
cabal segons plànols, amb estru

21,14
24,65
1,50
144,36

16,91
19,72
0,55
144,36

COST UNITARI TOTAL.......................................

181,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EEP31155

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEP31150

0,300
0,300
0,135
1,000

u

Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer
galv.pintat,p/col.paret-sostre

Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
24,16
20,76
1,50
51,12

7,25
6,23
0,20
51,12

COST UNITARI TOTAL.......................................

64,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA CÉNTIMOS
EEP3AC01

u

Boca d'extracció model GPD.100 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb adaptador
per conduct

Boca d'extracció model GPD.100 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEP3AC01

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Boca d'extracció, de 100 mm de diàmetre, model GPD.010 de KOOLAIR o
equivalent, per a extracció de b
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb SETZE
CÉNTIMOS
EEP3AC02

u

Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb adaptador
per conduct

Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEP3AC02

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conduct

24,16
20,76
1,50
11,85

7,25
6,23
0,20
11,85

COST UNITARI TOTAL.......................................

25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS amb
CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS
EEP3AC03

u

Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb adaptador
per conduct

Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEP3AC03

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conduct

24,16
20,76
1,50
7,52

7,25
6,23
0,20
7,52

COST UNITARI TOTAL.......................................

21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÉNTIMOS
EEU11113

u

A012G000
A013G000
BEU11113

0,300 h
0,075 h
1,000 u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

24,65
21,14
6,20

7,40
1,59
6,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb DINOU CÉNTIMOS
EEU4AC06

u

A012G000
A013G000
BEU4AC06

1,000 h
1,000 h
1,000 u

Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum d'ACS

Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum d'ACS, model Refix DT
200 per a sistemes d'ACS amb aigua potable de Sedical o equivalent,
de V=200 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de 2842
litres,amb connexions roscades R 1 1/4 ´´, membrana recanviable segons DIN 4807, amb vàlvula de recirculació d'aigua (antilegionela)
pressió de fàbrica 4 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de
la membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes 10bar
/ 70ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i
tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum d'ACS,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
1.466,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS
EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTIMOS
EEU4AC07

u

Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari fred, model Reflex NG 50/6 per a sistemes tancats
de c

Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari fred, model Reflex NG
50/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent, de V=50 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de
1875 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura de
disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
BEU4AC07

1,000 h
1,000 h
1,000 u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari fred, model Reflex NG 50/6
per a sistemes tancats de c

21,14
24,65
136,00

21,14
24,65
136,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

181,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-UN EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS
EEU4AC08

u

Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera, model Reflex NG 18/6 per a sistemes tancats de
calefac

Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera, model Reflex NG 18/6
per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent,
de V=18 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de 150 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura
màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre,
sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
BEU4AC08

1,000 h
1,000 h
1,000 u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera, model Reflex NG 18/6 per a
sistemes tancats de calefac

21,14
24,65
68,00

21,14
24,65
68,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

113,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRETZE EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS
EEU4AC09

u

Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model Reflex N 400/6 per a
sistemes t

Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model
Reflex N 400/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical
o equivalent, de V=400 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació
previst de 5628 litres, amb connexions roscades R 1´´, membrana no
recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen).
temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat,
manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
BEU4AC09

1,000 h
1,000 h
1,000 u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model Reflex
N 400/6 per a sistemes t
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
833,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS
EEUVAC01

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP16

h
h
%
u
u
m
m

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm
Abraçadora metàl.,d/int.=1/2´´
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=16mm,aïll.,protecció ext.PP,pres=16bar
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=15mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/8´´,PN=16bar
Accessori p/tubs PP pres.,D=16mm,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=16mm,soldat

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BFYQ3060
B0A71201
BF923P96
BFQ36C5A

0,950
0,950
0,435
2,000
2,000
8,000
8,000

BN313420
BFWC1320
BFYC1320

4,000 u
0,600 u
2,000 u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP16 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,65
21,14
1,50
0,16
0,34
1,34
4,83

23,42
20,08
0,65
0,32
0,68
10,72
38,64

9,88
0,85
0,06

39,52
0,51
0,12

COST UNITARI TOTAL.......................................

134,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS
EEUVAC02

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP25

h
h
%
u
u
u
u
m

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Abraçadora metàl.,d/int.=1/2´´
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=35mm
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat
Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=25mm,g=40mm,factor
dif.vapor>=7000
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=25mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2´´,PN=16bar

A012G000
A013G000
%NAAA0150
B0A71201
BFYQAC05
BFYC1520
BFWC1520
BFQ33E8A

0,950
0,950
0,435
2,000
2,000
2,000
0,600
8,000

BFC95PBC
BN314420

8,000 m
4,000 u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP25 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,65
21,14
1,50
0,34
0,20
0,13
1,09
6,24

23,42
20,08
0,65
0,68
0,40
0,26
0,65
49,92

1,48
10,80

11,84
43,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

151,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb DEU
CÉNTIMOS
EEUVAC03

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BFQ36ECA

1,000
1,000
0,458
8,000

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP32

h
h
%
m

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP32 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BN316420
BFC95PBE
B0A71C00
BFYC1620
BFYQ3090
BFWC1620

RESUM
4,000
8,000
2,000
2,000
2,000
0,600

u
m
u
u
u
u

Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=32mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Abraçadora metàl.,d/int.=28mm
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm
Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar

PREU

SUBTOTAL

21,05
2,25
0,40
0,20
0,27
1,93

84,20
18,00
0,80
0,40
0,54
1,16

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

271,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb
NORANTA-VUIT CÉNTIMOS
EEUVAC04

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP20

h
h
%
u
u
u
m

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat
Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=20mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Abraçadora metàl.,d/int.=1/2´´
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2´´,PN=16bar

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BFYQ3060
BFYC1420
BFWC1420
BFQ33A7A

0,950
0,950
0,435
2,000
2,000
0,600
8,000

BF925PBA
B0A71201
BN314420

8,000 m
2,000 u
4,000 u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP20 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,65
21,14
1,50
0,16
0,08
0,94
2,68

23,42
20,08
0,65
0,32
0,16
0,56
21,44

1,06
0,34
10,80

8,48
0,68
43,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

118,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DIVUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CÉNTIMOS
EEUVAC10

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del circuit
primar

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuit primari de calefacció i ACS, de caldera i de xarxa
urbana de biomassa, dels elements inclosos en sala tècnica i equips
de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació,
mescladores, by-pass antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat, purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi i els no especificats directament en
aquest document. Totalment instal.lat amb tots els elements segons
projecte, normativa d'aplicació i criteri DF i probat .

A013H000
A012H000
A012G000
A013G000
%NAAA1000
BEUVAC11

5,000
5,000
5,000
5,000
4,534
1,000

h
h
h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuit primar

20,73
24,16
24,65
21,14
10,00
1.865,00

103,65
120,80
123,25
105,70
45,34
1.865,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.363,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES
EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EEUVAC11

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del circuit
secund

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuit secundari de calefacció, dels elements inclosos
en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat
amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de
tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la,
col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat,
purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi i els
no especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat
amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri
DF i probat .

A013H000
A012H000
A012G000
A013G000
%NAAA1000
BEUVAC12

4,000
4,000
4,000
4,000
3,627
1,000

h
h
h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuit secund

20,73
24,16
24,65
21,14
10,00
954,00

82,92
96,64
98,60
84,56
36,27
954,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.352,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS amb NORANTA-NOU CÉNTIMOS
EEUVAC12

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del circuits
secun

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuits secundari i de consum d'ACS, dels elements inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP
aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la,
col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat,
purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi i els
no especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat
amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri
DF i probat .

A012H000
A013H000
A013G000
A012G000
%NAAA1000
BERVAC12

3,000
3,000
3,000
3,000
2,720
1,000

h
h
h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuits secun

24,16
20,73
21,14
24,65
10,00
1.875,00

72,48
62,19
63,42
73,95
27,20
1.875,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.174,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CENT SETANTA-QUATRE
EUROS amb VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS
EEUVAC13

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del circuit
primar

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuit primari i secundari fred, dels elements inclosos
en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat
amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de
tall, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat, elements de comptatge segons esquema de principi i els no especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat amb
tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri DF i
probat .

A012H000
A012G000
A013G000
A013H000
%NAAA1000
BERVAC13

3,000
3,000
3,000
3,000
2,720
1,000

h
h
h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació del circuit primar
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24,16
24,65
21,14
20,73
10,00
1.468,00

72,48
73,95
63,42
62,19
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
1.767,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS
amb VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS
EEUVAC20

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP50

h
h
%
u
u
u
u
m

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Vàlvula esfera manual+rosca DN=1´´1/2,PN=16bar,bronze
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat
Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Abraçadora metàl.,d/int.=1 1/2´´
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=50mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BN318420
BFYQ3080
BFYC1820
BFWC1820
BFQ36CEA

0,950
0,950
0,435
4,000
2,000
2,000
0,600
8,000

B0A71B01
BF925PBJ

2,000 u
8,000 m

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP50 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,65
21,14
1,50
40,35
0,22
0,37
6,75
9,71

23,42
20,08
0,65
161,40
0,44
0,74
4,05
77,68

0,41
5,60

0,82
44,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

334,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
amb VUIT CÉNTIMOS
EEUVAC21

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP40

h
h
%
u
u
u
m
m

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/4,PN=16bar
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm
Abraçadora metàl.,d/int.=1 1/4´´
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=40mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=1 1/4´´,soldat
Accessori p/tubs PP pres.,D=1 1/4´´,p/soldar

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BN317420
BFYQ3060
B0A71701
BF925PBG
BFQ33ACA

0,950
0,950
0,435
4,000
2,000
2,000
8,000
8,000

BFYC1721
BFWC1721

2,000 u
0,600 u

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP40 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,65
21,14
1,50
29,15
0,16
0,34
3,88
4,31

23,42
20,08
0,65
116,60
0,32
0,68
31,04
34,48

0,20
1,91

0,40
1,15

COST UNITARI TOTAL.......................................

228,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb
VUITANTA-DOS CÉNTIMOS
EEUVAC22

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BF925PBK
BN319420

0,950
0,950
0,435
8,000
4,000

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP63

h
h
%
m
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=63mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2´´,PN=16bar

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP63 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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24,65
21,14
1,50
8,88
65,47

23,42
20,08
0,65
71,04
261,88
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BFYC1920
BFWC1920
B0A71B01
BFYQ3080
BFQ33CGA

RESUM
2,000
0,600
2,000
2,000
8,000

u
u
u
u
m

Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=63mm,soldat
Accessori p/tubs PP pres.,D=63mm,p/soldar
Abraçadora metàl.,d/int.=1 1/2´´
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000

PREU

SUBTOTAL

0,44
9,30
0,41
0,22
6,96

0,88
5,58
0,82
0,44
55,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

440,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS
amb QUARANTA-SET CÉNTIMOS
EEV2AC01

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEV2AC02

0,600
0,600
0,270
1,000

u

Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o equivalent,

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o equivalent, adequat per a
aplicacions de calefacció per ter

Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o equivalent, adequat per
a aplicacions de calefacció per terra radiant. Carcassa plana, per muntar sobre una caixa d'encastar o directament a la paret. Display retroil·luminat amb llum
blanca. Inclou indicació d'estat amb símbols de disseny clar i organitzats lògicament. Es maneja amb 3 tecles; amb ajust del valor de consigna en passos de 0,5 graus i precisió de consigna mitjançant la tecnologia de regulació per modulació per amplada de pols PWM. Ampli rang d'ajust de temperatura amb visualització de la temperatura
actual i de l'hora i dia de la setmana. Reducció de la temperatura mitjançant el programador horari intern (amb tres programes dia) o
amb programador digital extern REHAU Nea. Funció integrada de
protecció contra congelació i protecció de les vàlvules. Pot controlar
max. 5 actuadors tèrmics. Inclosos tots els accessoris, suports i resta
d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la
instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
1,50
48,92

12,46
14,50
0,41
48,92

COST UNITARI TOTAL.......................................

76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-NOU
CÉNTIMOS
EEV2AC11

u

Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o equivalent model
ARFT/R-NTC2

Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o equivalent model ARFT/R-NTC20K/S Rang -30...70ºC /
0....98% . Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEV2AC20

0,600
0,600
0,270
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o
equivalent model ARFT/R-NTC2

24,16
20,76
1,50
441,00

14,50
12,46
0,41
441,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

468,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
amb TRENTA-SET CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EEV2AC13

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod. SL404F1243 Rang 0,4...3,5 bar. Inclós
pece

Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod.
SL404F1243 Rang 0,4...3,5 bar. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEV2AC11

1,000
2,000
0,691
1,000

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod. SL404F1243 Rang
0,3...3,5 bar.

20,76
24,16
1,50
224,00

20,76
48,32
1,04
224,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

294,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
amb DOTZE CÉNTIMOS
EEV2AC27

u

Sonda de temperatura de conducte d'aire reacció ràpida mod. KNTFS/NTC20K/300 de longitud
300 mm Rang

Sonda de temperatura de conducte d'aire reacció ràpida mod.
KNTFS/NTC20K/300 de longitud 300 mm Rang -50...110ºC de la marca Sedical o equivalent, amb accessori de muntatge MF Z60.3. Inclós
peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEV2AC07

0,600
0,600
0,270
1,000

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Sonda de temperatura d'aire de conducte mod. LF20 de longitud 280 mm
Rang -20...110ºC de la marca S

20,76
24,16
1,50
62,00

12,46
14,50
0,41
62,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

89,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-NOU EUROS amb
TRENTA-SET CÉNTIMOS
EEV2AC40

u

Sonda de CO2 per a muntatge en conducte, model KAC02-U de Sedical o equivalent, rang
0...2000ppm. In

Sonda de CO2 per a muntatge en conducte, model KAC02-U de Sedical o equivalent, rang 0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEV2AC40

0,600
0,600
0,270
1,000

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Sonda de CO2 per a muntatge en conducte, model KAC02-U de Sedical o
equivalent, rang 0...2000ppm. In

20,76
24,16
1,50
400,00

12,46
14,50
0,41
400,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

427,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS amb
TRENTA-SET CÉNTIMOS
EEV2AC41

u

Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent, rang 0...2000ppm. Inclós peces
especial

Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent,
rang 0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEV2AC41

0,600
0,600
0,270
1,000

h
h
%
U

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent, rang
0...2000ppm. Inclós peces especial
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24,16
20,76
1,50
360,00

14,50
12,46
0,41
360,00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
387,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS
amb TRENTA-SET CÉNTIMOS
EEV4AC01

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEV41210

0,010
0,010
0,005
1,050

m

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

h
h
%
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
1,50
4,16

0,21
0,24
0,01
4,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
EEV4AC02

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEV41210

0,010
0,010
0,005
1,050

m

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

h
h
%
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1,5 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
1,50
4,16

0,21
0,24
0,01
4,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
EEV4AC20

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEV4AC20

0,010
0,010
0,005
1,050

m

Cable LON BUS, 2x1,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar

h
h
%
m

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Cable LON BUS, 2x1,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar

Cable LON BUS,2x1,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar,
ref. AK3781, no propagador de flama, no propagador d'incendi, nula
emisió de gasos corrosius, zero halògens.
24,16
20,76
1,50
4,30

0,24
0,21
0,01
4,52

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT
CÉNTIMOS
EEV4AC21

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEV4AC21

0,010
0,010
0,005
1,050

m

Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar

h
h
%
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat,

Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar, no propagador de flama, no propagador d'incendi, nula emisió
de gasos corrosius, zero halògens.
20,76
24,16
1,50
5,40

0,21
0,24
0,01
5,67

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb TRETZE CÉNTIMOS
EEV5AC14

u

Detector de falta de fluxe d'aigua, model SW1 de Sedical o equivalent, per canonades d'1´´ a 8´´.
In

Detector de falta de fluxe d'aigua, model SW1 de Sedical o equivalent, per canonades d'1´´ a 8´´. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A012M000

2,000 h

Oficial 1a muntador
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24,16

48,32
99

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

%NAAA0150
BEV5AC12

RESUM
0,483 %
1,000 u

Despeses auxiliars
Interruptor de fluxe per a líquids no agresius de la marca Sedical o
equivalent, model MCD-FS7-4JE p

PREU

SUBTOTAL

1,50
236,00

0,72
236,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

285,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
amb QUATRE CÉNTIMOS
EEV5AC22

A012M000
%NAAA0150
BEV5AC19

u

4,000 h
0,966 %
1,000 u

Quadre elèctric principal autòmata de regulació.

Quadre elèctric principal per autòmata de regulació. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat,
provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Quadre elèctric principal autòmata de regulació, moduls LONMARK mod
SXL000 Sedical o equivalent

24,16
1,50
2.300,00

96,64
1,45
2.300,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.398,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT
EUROS amb NOU CÉNTIMOS
EEV5AC28

u

Mòdul de paret amb sonda de temperatura i pantalla digital, model SCLMERS4 de Sedical o
equivalent,

Mòdul de paret amb sonda de temperatura i pantalla digital, model
SCLCMTR42 de Sedical o equivalent, amb modificador de consigna i
de velocitats ventilador. Inclós peces especials, accessoris, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012M000
%NAAA0150
BEV5AC28

2,000 h
0,483 %
1,000 u

Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Mòdul de paret amb sonda de temperatura i pantalla digital, model
SCLMERS4 de Sedical o equivalent,

24,16
1,50
89,00

48,32
0,72
89,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

138,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb
QUATRE CÉNTIMOS
EEV5AC29

u

Controlador de temperatura ambient, model SCLMERS4 de Sedical o equivalent, aplicació
configurable,

Controlador de temperatura ambient, model SCLMERS4 de Sedical o
equivalent, aplicació configurable, Bacnet MSTP, alimentació 230vca.
Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012M000
%NAAA0150
BEV5AC29

2,000 h
0,483 %
1,000 u

Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Controlador de temperatura ambient, model SCLMERS4 de Sedical o
equivalent, aplicació configurable,

24,16
1,50
214,00

48,32
0,72
214,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

263,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
amb QUATRE CÉNTIMOS
EEV5AC32

A012M000
%NAAA0150
BEV5AC32

u

4,000 h
0,966 %
1,000 U

Quadre per climatitzador

Quadre per mòdul climatitzador. Inclós peces especials, accessoris,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Quadre per per fancoils o mòdul climatitzador+terra radiant

24,16
1,50
265,37

96,64
1,45
265,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

363,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
amb QUARANTA-SIS CÉNTIMOS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EEV5AC33

A012M000
%NAAA0150
BEV5AC32

u

4,000 h
0,966 %
1,000 U

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Quadre per fancoils

Quadre per fancoils. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Quadre per per fancoils o mòdul climatitzador+terra radiant

24,16
1,50
265,37

96,64
1,45
265,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

363,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
amb QUARANTA-SIS CÉNTIMOS
EEV5AC34

A012H000
%NAAA0150
BEV5AC34

u

0,300 h
0,073 %
1,000 u

Quadre per a terra radiant

Quadre per a terra radiant. Inclós peces especials, accessoris, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Quadre per a terra radiant

24,16
1,50
152,20

7,25
0,11
152,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

159,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS
EEV5AC43

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca Sedical o equivalent . Cos de
llaut

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca
Sedical o equivalent. PN16 1´´. Cos de llautó i elements interns d'acer
inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors de connexió, p.p d'accessoris. Kvs 10 i servomotor a 24V senyal 0/10V model
ML7420A6025 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BEV5AC44
BEV5AC43

0,165
0,167
0,076
1,000
1,000

h
h
%
u
u

BEV2AC05

1,000 u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Joc de ràcors 1-1/4´´
Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca Sedical
o equivalent . Cos de llaut
Servomotor a 24V senyal 0/10V

21,14
24,65
1,50
10,60
161,00

3,49
4,12
0,11
10,60
161,00

355,00

355,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

534,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AC44

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca Sedical o equivalent . Cos de
llaut

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1081 de la marca
Sedical o equivalent. Cos de llautó i elements interns d'acer inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors de connexió, p.p d'accessoris.
Kvs 25 i servomotor a 24V senyal 0/10V model ML7420A6025 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEV5AC44
BEV2AC05
BEV5AC46

0,167
0,165
0,076
1,000
1,000
1,000

h
h
%
u
u
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Joc de ràcors 1-1/4´´
Servomotor a 24V senyal 0/10V
Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1081de la marca Sedical o
equivalent . Cos de llautó

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

24,65
21,14
1,50
10,60
355,00
229,00

4,12
3,49
0,11
10,60
355,00
229,00

101

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
602,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS DOS EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AC45

u

Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model VSMF-325-6.3P de la marca Sedical o equivalent.
PN16 Cos de

Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model VSMF-325-6.3P de la marca Sedical o equivalent. PN16 Cos de llautó i elements interns d'acer
inoxidable, connexions roscades 1´´. Joc de ràcors de connexió, p.p
d'accessoris. Kvs 4 i servomotor modulanta 24V senyal 0/10V model
M7410E1002 180Nm de Sedical o equivalent. Inclós peces especials,
accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en
funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BEV5AC44
BEV2AC06

0,167
0,165
0,076
1,000
1,000

h
h
%
u
u

BEV5AC48

1,000 u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Joc de ràcors 1-1/4´´
Servomotor modulant 24V senyal 0/10V model M7410E1002 180Nm de
Sedical o equivalent.
Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model VSMF-325-6.3P de la marca
Sedical o equivalent. PN16 Cos de

24,65
21,14
1,50
10,60
207,00

4,12
3,49
0,11
10,60
207,00

110,00

110,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

335,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR01

u

Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus 600 T. Inclou terminal d'operador i servidor web
IP. Com

Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus 600 T. Inclou terminal
d'operador i servidor web IP. Comunicació multiprotocol BACnet IP,
BACnet MS / TP, LonWorks, PanelBus, ModBus. Totalment muntat,
connectat, provat i instal.lat.

A012M000
BEV5AR01

4,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus 600 T. Inclou terminal
d'operador i servidor web IP. Com

24,16
3.580,00

96,64
3.580,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

3.676,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS
EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EEV5AR04

u

A012M000
BEV5AR04

2,000 h
1,000 u

Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca - 12 A.

Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca - 12 A. Totalment
muntat, connectat, provat i instal.lat.

Oficial 1a muntador
Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca - 12 A

24,16
299,00

48,32
299,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

347,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS
amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR05

u

Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus) model SCLIOP821A de la marca Sedical o
equivalent.

Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus) model SCLIOP821A de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

A012M000
BEV5AR05

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus) model SCLIOP821A de la
marca Sedical o equivalent.

24,16
348,00

48,32
348,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

396,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
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CODI

QUANTITAT UT

EEV5AR06

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus) model SCLIOP822A de la marca Sedical o
equivalent.

Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus) model SCLIOP822A de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

A012M000
BEV5AR06

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus) model SCLIOP822A de la
marca Sedical o equivalent.

24,16
381,00

48,32
381,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

429,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS
amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR07

u

A012M000
BEV5AR07

2,000 h
1,000 u

Mòdul de 12 entrades digitals (PanelBus) model SCLIOP823A de la marca Sedical o equivalent.

Mòdul de 12 entrades digitals (PanelBus) model SCLIOP823A de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

Oficial 1a muntador
Mòdul de 12 entrades digitals (LonMark) model SXF823A de la marca
Sedical o equivalent. Totalment mu

24,16
320,00

48,32
320,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

368,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR08

u

A012M000
BEV5AR08

2,000 h
1,000 u

Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model SCLIOP824A de la marca Sedical o equivalent.

Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model SCLIOP824A de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

Oficial 1a muntador
Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model SCLIOP824A de la marca
Sedical o equivalent.

24,16
245,00

48,32
245,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

293,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS
amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR09

u

Bloc de terminals per connexió per a sortides i entrades analògiques model SXS 821-822 de la
marca S

Bloc de terminals per connexió per a sortides i entrades analògiques
model SXS 821-822 de la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

A012M000
BEV5AR09

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Bloc de terminals per connexió per a sortides i entrades analògiques model
SXS 821-822 de la marca S

24,16
97,00

48,32
97,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

145,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR10

u

Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de la marca Sedical o
equivalent. Tot

Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

A012M000
BEV5AR10

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de la marca
Sedical o equivalent. Tot

24,16
97,00

48,32
97,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

145,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR14

u

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/300 de la marca Sedical o
equivalent,

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model
KNTF/NTC20K/300 de la marca Sedical o equivalent, longitud 300
mm, rang - 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina Sedical
THMS300 i p.p d'accessoris, acoblament per a muntatge de sondes.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
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CODI

QUANTITAT UT

A012M000
BEV5AB14

RESUM
2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/300
de la marca Sedical o equivalent,

PREU

SUBTOTAL

24,16
174,00

48,32
174,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

222,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR28

u

A012M000
BEV5AR28

6,000 h
1,000 u

Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal, segons distribució fina

Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal, segons distribució final, per a distribució de cablejat, inclou p.p
de peces especials de gir i canvis de direcció, caixes de derivació,
posta a terra. Totalment muntat, instal.lat i connectat.

Oficial 1a muntador
Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal,
segons distribució fina

24,16
287,00

144,96
287,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

431,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS
amb NORANTA-SIS CÉNTIMOS
EEV5AR31

u

Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de la marca Sedical o
equivalent. T

Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

A012M000
BEV5AR31

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de la marca
Sedical o equivalent. T

24,16
97,00

48,32
97,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

145,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR33

u

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/100 de la marca Sedical o
equivalent,

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model
KNTF/NTC20K/100 de la marca Sedical o equivalent, longitud 100
mm, rang - 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina de llautó Sedical
THMS100 i p.p d'accessoris, acoblament per a muntatge de sondes.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

A012M000
BEV5AR32

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/100
de la marca Sedical o equivalent,

24,16
79,00

48,32
79,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

127,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-SET EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR36

u

Sonda de pressió diferencial multirang, model DDMU/1 de Sedical o equivalent, rang 0...10 v
24Vac. I

Sonda de pressió diferencial multirang, model DDMU/1 de Sedical o
equivalent, rang 0...10 v 24Vac. Inclou p.p d'accessoris, acoblament
per a muntatge de sondes. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

A012M000
BEV5AR36

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Sonda de pressió diferencial multirang, model DDMU/1 de Sedical o
equivalent, rang 0...10 v 24Vac. I

24,16
318,00

48,32
318,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

366,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR40

u

Pressostat diferencial per filtres bruts model DPS-400 de Sedical o equivalent, rang 40...400 Pa.
In

Pressostat diferencial per filtres bruts model DDW/H-20 de Sedical o
equivalent, rang 30...400 Pa. Inclou p.p d'accessoris. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

A012M000
BEV5AR40

2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Pressostat diferencial per filtres bruts model DPS-400 de Sedical o
equivalent, rang 40...400 Pa. In
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
133,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-TRES EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EEV5AR41

u

Servomotor per acciónament de comporta model N10010 de la marca Sedical o equivalent.
Temps 90 s. Pa

Servomotor per accionament de comporta, model N10010 de la marca Sedical o equivalent. Temps 90 s. Parell 10 Nm. Superficie 2 m2.
Control modulant 0-10v, alimentació 24VAC . Inclou p.p d'accessoris.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.

A012M000
BEV5AR41

0,600 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
ervomotor per accionament de comporta, model N10010 de la marca Sedical
o equivalent. Temps 90 s. Pa

24,16
215,00

14,50
215,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

229,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb
CINQUANTA CÉNTIMOS
EEVGAC01

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de
medició Super

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de medició Supercal 531 de Sedical o equivalent,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb sortida
12V DC, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Inclou transformador, accessoris i resta d'elements per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, instal.lat i connectat.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BEVGAC04

0,350
0,100
0,105
1,000

h
h
%
u

BEVGAC01

1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Transformador per a comptador d'energia SCE ASK 5/xxx de Sedical o
equivalent, rang des de 5/50 A fi
Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440
amb capçal de medició Super

24,16
20,76
1,50
54,00

8,46
2,08
0,16
54,00

1.737,00

1.737,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.801,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VUIT-CENTS UN EUROS amb
SETANTA CÉNTIMOS
EEVGAC02

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de
medició Supe

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de medició Supercal 531 de Sedical o equivalent,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 2´´ de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb sortida 12V DC,
muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les
connexions fetes. Inclou transformador, accessoris i resta d'elements
per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, instal.lat i connectat.

A012M000
A013M000
%NAAA0150

0,350 h
0,100 h
0,105 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
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24,16
20,76
1,50

8,46
2,08
0,16
105

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

BEVGAC04

1,000 u

BEVGAC02

1,000 u

Transformador per a comptador d'energia SCE ASK 5/xxx de Sedical o
equivalent, rang des de 5/50 A fi
Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440
amb capçal de medició Super

PREU

SUBTOTAL

54,00

54,00

1.268,00

1.268,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

1.332,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS
amb SETANTA CÉNTIMOS
EEVGAC03

u

Comptador d'energia elèctrica amb emissor d'impulsos, model SCE ALL 2Q PUL 6 de Sedical o
equivalent

Comptador d'energia elèctrica amb emissor d'impulsos, model SCE
ALL 2Q PUL 6 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BEVGAC03

0,100
0,350
0,105
1,000

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Comptador d'energia elèctrica amb emissor d'impulsos, model SCE ALL 2Q
PUL 6 de Sedical o equivalent

20,76
24,16
1,50
246,00

2,08
8,46
0,16
246,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

256,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
amb SETANTA CÉNTIMOS
EEVWAC01

u

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o equivalent.
Programació i pos

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o equivalent. Programació i posada en marxa de controladors i
pantalles gràfiques, elaboració d'horaris, configuració d'usuaris... Tot
totalment provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

BEVWAC01

1,000 u

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o
equivalent. Programació i pos

4.500,00

4.500,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS
EF21H812

A013M000
A012M000
%NAAA0150
B0A71H00
BF21H800
BFW21810
BFY21810

0,360
0,360
0,162
0,300
1,020
0,300
1,000

m

Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora metàl.,d/int.=47mm
Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255
Accessori p/tubs acer galv.D=1´´1/2,p/roscar
Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=1´´1/2, roscat

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i
DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
20,76
24,16
1,50
0,48
12,76
13,93
1,06

7,47
8,70
0,24
0,14
13,02
4,18
1,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-UN CÉNTIMOS
EF21H912

A013M000
A012M000
%NAAA0150
B0A71K00
BFY21910
BF21H900
BFW21910

0,490
0,490
0,220
0,300
1,000
1,020
0,300

m

Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
u
m
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora metàl.,d/int.=60mm
Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=2´´, roscat
Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255
Accessori p/tubs acer galv.D=2´´,p/roscar

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i
DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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20,76
24,16
1,50
0,82
1,49
18,06
21,93

10,17
11,84
0,33
0,25
1,49
18,42
6,58
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

49,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-NOU EUROS amb VUIT
CÉNTIMOS
EF21HA12

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFW21A10
BF21HA00
B0A71L00
BFY21A10

0,540
0,540
0,243
0,300
1,020
0,270
1,000

m

Tub acer galv.s/sold.(S),2´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Accessori p/tubs acer galv.D=2´´1/2,p/roscar
Tub acer galv.s/sold.(S),2´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255
Abraçadora metàl.,d/int.=75mm
Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=2´´1/2, roscat

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
20,76
24,16
1,50
57,05
24,00
1,56
1,99

11,21
13,05
0,36
17,12
24,48
0,42
1,99

COST UNITARI TOTAL.......................................

68,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS
EF21HB12

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFY21B10
B0A71M00
BF21HB00
BFW21B10

0,630
0,630
0,283
1,000
0,250
1,020
0,300

m

Tub acer galv.s/sold.(S),3´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
u
m
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=3´´, roscat
Abraçadora metàl.,d/int.=90mm
Tub acer galv.s/sold.(S),3´´, sèrie H s/UNE-EN 10255
Accessori p/tubs acer galv.D=3´´,p/roscar

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i
DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
24,16
20,76
1,50
2,48
1,71
29,92
76,04

15,22
13,08
0,42
2,48
0,43
30,52
22,81

COST UNITARI TOTAL.......................................

84,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-QUATRE EUROS amb
NORANTA-SIS CÉNTIMOS
EF42136B

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BF421360
BFW41610
B0A7A300

0,075
0,075
0,034
1,020
0,300
0,500

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),15x0.6,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
m
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Tub acer inox.1.4301 (AISI 304), 15x0.6, sèrie 1 s/UNE-EN 10312
Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/unió pressió
Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=15mm

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 15 mm de diàmetre exterior i 0.6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
24,16
20,76
1,50
1,34
4,51
0,35

1,81
1,56
0,05
1,37
1,35
0,18

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb TRENTA-DOS
CÉNTIMOS
EF5283B2

A013M000
A012M000
%NAAA0150
B0A75700
BF528300
BFW528B0
BFY5A800

0,140
0,140
0,063
0,500
1,020
0,300
1,000

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora plàstica,d/int.=18mm
Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057
Acc.tub coureDN=18mm, p/ soldar capil·lar.
Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=18mm,p/soldar per capilaritat

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
20,76
24,16
1,50
0,29
3,30
1,31
0,19

2,91
3,38
0,09
0,15
3,37
0,39
0,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÉNTIMOS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EF5293B2

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFY5A900
B0A75900
BF529300
BFW529B0

0,150
0,150
0,067
1,000
0,500
1,020
0,300

PREU

SUBTOTAL

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
u
m
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=22mm,p/soldar per capilaritat
Abraçadora plàstica,d/int.=22mm
Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057
Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar.

IMPORT

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
20,76
24,16
1,50
0,22
0,33
4,10
1,65

3,11
3,62
0,10
0,22
0,17
4,18
0,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb NORANTA CÉNTIMOS
EF52C3B2

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFW52CB0
B0A75G00
BF52C300
BFY5AC00

0,200
0,200
0,090
0,300
0,400
1,020
1,000

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
u
m
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Acc.tub coureDN=42mm, p/ soldar capil·lar.
Abraçadora plàstica,d/int.=42mm
Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057
Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=42mm,p/soldar per capilaritat

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
24,16
20,76
1,50
3,19
0,71
8,46
0,45

4,83
4,15
0,14
0,96
0,28
8,63
0,45

COST UNITARI TOTAL.......................................

19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EF52D5B2

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFW52DB0
BF52D500
B0A75J00
BFY5AD00

0,225
0,225
0,101
0,300
1,020
0,300
1,000

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1.5mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

h
h
%
u
m
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Acc.tub coureDN=54mm, p/ soldar capil·lar.
Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1.5mm,UNE-EN 1057
Abraçadora plàstica,d/int.=50mm
Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=54mm,p/soldar per capilaritat

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
24,16
20,76
1,50
4,80
14,66
0,92
0,63

5,44
4,67
0,15
1,44
14,95
0,28
0,63

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÉNTIMOS
EF91AC01

m

Conjunt tub i accessoris traçat hidràulic per a terra radiant.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Corba guia REHAU o equivalent de 90º per als tubs PE-Xa RAUTHERM S
16/17. Material: PA-poliamida. Re
Tub corrugat protector REHAU 16/17 o equivalent per als tubs PE-Xa
Rautherm S 16x2,0mm y 17x2,0mm e
Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=16mm,p/connec.pressió
Accessori p/tubs poliet.multic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BE9ZAC03

0,050
0,500
0,131
318,000

BE91AC05

224,000 m

BFYB4305
BFWB4305

14.500,000 u
4.350,000 u

Conjunt tub i accessoris traçat hidràulic per a terra radiant. Subministrament i instal·lació de tub de polietilè multicapa tipus Rautherm
Speed 16x1,5 mm de REHAU o equivalent per a calefacció, SDR 11,
Classe d'aplicació 4/8
bar., material PE-Xa amb capa EVAL-barrera antioxígen segons UNE
EN 1264. Homologació DIN Certco i
marcat AENOR segons UNE EN ISO 15875. Inclou ràcor eurocono
3/4 ´´per a connexió del tub PE-Xa, corba guia de 90º 16/17 i tub protector. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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20,76
24,16
1,50
1,16

1,04
12,08
0,20
368,88

0,67

150,08

0,06
1,83

870,00
7.960,50
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CODI

QUANTITAT UT

BE9ZAC02
B0A75600
BF91AC01

RESUM

400,000 u
18.850,000 u
14.500,000 m

Ràcord REHAU eurocono 3/4 ´´per a connexió del tub PE-Xa
Abraçadora plàstica,d/int.=16mm
Tub REHAU per a calefacció / refrescament Rautherm Speed 16x1,5 mm,
SDR 11, Classe d'aplicació 4/8

PREU

SUBTOTAL

0,18
0,28
1,19

72,00
5.278,00
17.255,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

31.967,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMOS
EF91AC02

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BE91AC04
BE91AC08
BE91AC06
BE91AC03

0,050
0,500
0,131
224,000
6,000
300,000
1.550,000

m

Conjunt muntatge i instal·lació base terra radiant.

h
h
%
m
u
kg
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Perfil REHAU per juntes de dilatació e
Cinta adhesiva
Additiu REHAU per aconseguir un morter de ciment CT-C25-F4
Aïllament perimetral REHAU autoadhesiu d'escuma de PE-Polietilè. Funció
d'absorció de les dilatacion
Pont REHAU per panell de nopas, per a la fixació addicional dels tubs Rehau
PE-Xa Rautherm S als
Foli de protecció REHAU

BE91AC09

400,000 u

BE91AC07

578,000 m2

Conjunt muntatge i instal·lació base terra radiant. Subministrament i
instal·lació de conjunt, tot de Rehau o quivalent, format per foli de
protecció PE 0,2mm, cinta adhesiva, aïllament perimetral autoadhesiu d'escuma de PE, perfil per a juntes de dilatació, additiu per a morter, pont per a panells aïllants de nopes i tots els accessoris, suports i
resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament
de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
1,50
8,20
5,14
4,91
1,42

1,04
12,08
0,20
1.836,80
30,84
1.473,00
2.201,00

0,21

84,00

1,36

786,08

COST UNITARI TOTAL.......................................

6.425,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC
EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS
EF922PB6

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=16mm,ànima alum. i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.press

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFWC1320
B0A75600
BFYC1320
BF921PB6

0,050
0,050
0,023
0,300
1,600
1,000
1,020

h
h
%
u
u
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Accessori p/tubs PP pres.,D=16mm,p/soldar
Abraçadora plàstica,d/int.=16mm
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=16mm,soldat
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=16mm,ànima alum.,protecció
ext.PP,pres=20bar

20,76
24,16
1,50
0,85
0,28
0,06
1,57

1,04
1,21
0,03
0,26
0,45
0,06
1,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS
EF925PBA

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=20mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
B0A75800
BF925PBA
BFWC1420
BFYC1420

0,055
0,055
0,025
1,450
1,020
0,300
1,000

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora plàstica,d/int.=20mm
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=20mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat

20,76
24,16
1,50
0,31
1,06
0,94
0,08

1,14
1,33
0,04
0,45
1,08
0,28
0,08

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb QUARANTA
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EF925PBC

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=25mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000
A013M000
%NAAA0150
B0A75Y00
BF925PBC
BFWC1520
BFYC1520

0,055
0,055
0,025
1,300
1,020
0,300
1,000

h
h
%
u
m
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora plàstica,d/int.=25mm
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=25mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat

24,16
20,76
1,50
0,37
1,52
1,09
0,13

1,33
1,14
0,04
0,48
1,55
0,33
0,13

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS
EF925PBE

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=32mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
B0A75E00
BFYC1620
BF925PBE
BFWC1620

0,055
0,055
0,025
1,200
1,000
1,020
0,300

h
h
%
u
u
m
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora plàstica,d/int.=32mm
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=32mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar

20,76
24,16
1,50
0,49
0,20
2,30
1,93

1,14
1,33
0,04
0,59
0,20
2,35
0,58

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÉNTIMOS
EF925PBG

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=40mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000
A013M000
%NAAA0150
B0A75F02
BF925PBG
BFWC1720
BFYC1720

0,060
0,060
0,027
1,100
1,020
0,300
1,000

h
h
%
u
m
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora plàstica,d/int.=40mm
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=40mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Accessori p/tubs PP pres.,D=40mm,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=40mm,soldat

24,16
20,76
1,50
0,68
3,88
4,20
0,29

1,45
1,25
0,04
0,75
3,96
1,26
0,29

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS
EF925PBJ

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=50mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYC1820
BF925PBJ
B0A75J00
BFWC1820

0,060
0,060
0,027
1,000
1,020
0,900
0,300

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=50mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Abraçadora plàstica,d/int.=50mm
Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar

20,76
24,16
1,50
0,37
5,60
0,92
6,75

1,25
1,45
0,04
0,37
5,71
0,83
2,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EF925PBK

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=63mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
B0A72K00
BF925PBK
BFYC1920
BFWC1920

0,060
0,060
0,027
0,900
1,020
1,000
0,300

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=60mm
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=63mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=63mm,soldat
Accessori p/tubs PP pres.,D=63mm,p/soldar

20,76
24,16
1,50
0,46
8,88
0,44
9,30

1,25
1,45
0,04
0,41
9,06
0,44
2,79

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EF925PBM

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=75mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
B0A72L00
BF925PBM
BFWC1A20
BFYC1A20

0,065
0,065
0,029
0,900
1,020
0,300
1,000

h
h
%
u
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=75mm
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=75mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Accessori p/tubs PP pres.,D=75mm,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=75mm,soldat

20,76
24,16
1,50
1,39
11,93
10,40
0,53

1,35
1,57
0,04
1,25
12,17
3,12
0,53

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb TRES CÉNTIMOS
EF925PBP

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=90mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BF925PBP
BFWC1C20
B0A72M00
BFYC1C20

0,065
0,065
0,029
1,020
0,300
0,900
1,000

h
h
%
m
u
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=90mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar
Accessori p/tubs PP pres.,D=90mm,p/soldar
Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=90mm
Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=90mm,soldat

24,16
20,76
1,50
17,30
11,50
1,42
0,61

1,57
1,35
0,04
17,65
3,45
1,28
0,61

COST UNITARI TOTAL.......................................

25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS amb
NORANTA-CINC CÉNTIMOS
EFB17655

m

Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFB17600
BFYB1705
BFWB1705

0,180
0,180
0,081
1,020
1,000
0,300

h
h
%
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió
Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió

20,76
24,16
1,50
0,92
0,05
7,48

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,74
4,35
0,12
0,94
0,05
2,24
11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EFB19655

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris pl

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFB19600
BFWB1905
BFYB1905

0,220
0,220
0,099
1,020
0,300
1,000

h
h
%
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PEADDN=63mm, plàst.,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=63mm,connect.pressió

20,76
24,16
1,50
2,55
12,44
0,09

4,57
5,32
0,15
2,60
3,73
0,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
EFB1A625

m

Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris
plàst.,fons

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYB1A62
BFWB1A62
BFB1A600

0,260
0,260
0,117
1,000
0,300
1,020

h
h
%
u
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=75mm,16bar,soldat
Accessori p/tubs PEADDN=75mm, plàst.,16bar,p/soldar
Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2

20,76
24,16
1,50
0,39
38,61
3,57

5,40
6,28
0,18
0,39
11,58
3,64

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-SET
CÉNTIMOS
EFB1C625

m

Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris
plàst.,fons ra

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFWB1C62
BFB1C600
BFYB1C62

0,290
0,290
0,130
0,300
1,020
1,000

h
h
%
u
m
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,16bar,p/soldar
Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,16bar,p/soldar

24,16
20,76
1,50
42,24
4,51
0,69

7,01
6,02
0,20
12,67
4,60
0,69

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb DINOU
CÉNTIMOS
EFB24355

m

Tub PE 40,DN=20mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons
rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BFB24300
BFWB2405
BFYB2405
A%AUX0010150

x 1,02

0,050
0,050
1,000
0,300
1,000
0,023

h
h
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub PE 40,DN=20mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=20mm, plàst.,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=20mm,p/connec.pressió
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
0,20
1,98
0,04
1,50

1,21
1,04
0,20
0,59
0,04
0,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb ONZE CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EFB25355

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons
rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BFB25300
BFWB2505
BFYB2505
A%AUX0010150

x 1,02

0,060
0,060
1,000
0,300
1,000
0,027

h
h
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=25mm, plàst.,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=25mm,p/connec.pressió
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
0,29
2,49
0,05
1,50

1,45
1,25
0,30
0,75
0,05
0,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
EFB26355

m

Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons
rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BFB26300
BFWB2605
BFYB2605
A%AUX0010150

x 1,02

0,070
0,070
1,000
0,300
1,000
0,031

h
h
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=32mm,p/connec.pressió
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
0,46
3,45
0,09
1,50

1,69
1,45
0,47
1,04
0,09
0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU
CÉNTIMOS
EFB2AC02

A012M000
A013M000
A0140000
%NAAA0150
BFWB1962
BFB19620
B0312500
BFYB1962

0,100
0,100
0,040
0,053
0,300
1,600
0,640
1,000

m

Escomesa gas per a 2,65 m3/h, MPB, previsió de PE DN40

h
h
h
%
u
m
t
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Manobre
Despeses auxiliars
Accessori p/tubs PEADDN=63mm, plàst.,16bar,p/soldar
Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=63mm,16bar,soldat

Escomesa gas per a 13,78 m3/h, MPB, previsió de PE100 DN63, inclou obertura de rasa i connexió a xarxa i armari de regulació i distribució, colocació en rasa i reomplert amb sorra crivada, senyalització
amb cinta cia + clau de tall en carrer en arqueta, segons normes de
cia subministradora, reposició de paviment en carrer. Inclos pp de legalització de la instal.lació, permisos proves d'estanqueitat i peces especials de suport, fixació i dilatació, totalment instal.lat i provat.
24,16
20,76
19,52
1,50
27,24
2,55
14,67
0,28

2,42
2,08
0,78
0,08
8,17
4,08
9,39
0,28

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-VUIT
CÉNTIMOS
EFB4AC03

A012J000

m

0,500 H

Escomesa AFS edifici HDPE d. 90mm, tot inclòs

Escomesa AFS edifici. Subministrament i muntatge de canonada per
a aigua freda amb tub de polietilè d'alta densitat de 16atm de pressió, per un diàmetre nominal de 90 mm. i longitud estimada L=10
m., amb fitting d'alumini per anar en rasa o sota paviment, amb part
proporcional de fitting, brides, dilatadors, peces especials, tub tapat
amb sorra seca garbellada, muntatge segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació general, vàlvula
de pas, filtre, vàlvula de retenció, aixeta de probes i manòmetre, reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb proves de càrrega segons documentació projecte, especificacions companyia subministradora i normatives.

Oficial 1a lampista
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22,30

11,15
113

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A0140000
A013J000
B0312500
EFB1A625

RESUM
0,050
0,400
0,160
1,000

h
H
t
m

Manobre
Ajudant lampista
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons

PREU

SUBTOTAL

19,52
19,12
14,67
27,47

0,98
7,65
2,35
27,47

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA
CÉNTIMOS
EFB4AC04

A012J000
A013J000
A0140000
%NAAA0150
B89ZAC01
BFB1A620
BFYB1A62
B0312500
BFWB1A62

0,500
0,400
0,050
0,198
0,040
1,020
1,000
0,160
0,300

m

Conjunt tub d'alimentació general.

H
H
h
%
kg
m
u
t
u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Manobre
Despeses auxiliars
Pintura a base de polietileno clorosulfanado
Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat
Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=75mm,16bar,soldat
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Accessori p/tubs PEADDN=75mm, plàst.,16bar,p/soldar

Conjunt tub d'alimentació general. Conjunt format per tub d'alimentació de PE d'alta densitat, PN 16, serie SDR 11 i diàmetre nominal
75 mm., en rasa, envoltat de sorra cribada i seca. Pintat amb pintura
Armafinish, amb brides elàstiques interposades amb p.p. de peces especials, fitting, colzes, accesoris, fixacions i reduccions per canvi se
secció o sentit. Tot, segons normes de l'aigua i normes particulars
Cia., dimensions i característiques segons projecte. Totalment instal·lat, connectat, proves de càrrega realitzades i en perfecte funcionament.
22,30
19,12
19,52
1,50
6,15
3,57
0,39
14,67
38,61

11,15
7,65
0,98
0,30
0,25
3,64
0,39
2,35
11,58

COST UNITARI TOTAL.......................................

38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-NOU
CÉNTIMOS
EFB4AC05

m

Escomesa incendis. Subministrament i muntatge de tuberia per aigua freda amb tub de polietilé
d'alta

Escomesa incendis. Subministrament i muntatge de tuberia per aigua
freda amb tub de polietilé d'alta densitat de 16atm de pressió, per
un diàmetre interior de 75 mm., amb fitting d'alumini per anar soterrat, amb part proporcional de fitting, brides, dilatadors, peces especials, tub tapat amb sorra seca garbellada, muntatge segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació
general, vàlvula de pas, filtre, vàlvula de retenció, aixeta de proves i
manòmetre, reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb
proves de càrrega segons documentació projecte, especificacions
companyia subministradora i normatives.

A013J000
A0140000
A012J000
%NAAA0150
B0312500
EFB1C625

0,400
0,050
0,500
0,198
0,160
1,000

H
h
H
%
t
m

Ajudant lampista
Manobre
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons ra

19,12
19,52
22,30
1,50
14,67
31,19

7,65
0,98
11,15
0,30
2,35
31,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

53,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS
EFQ33A7L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYQ3060

0,090
0,090
0,040
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm
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24,16
20,76
1,50
0,16

2,17
1,87
0,06
0,16

114

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BFQ33A7A

RESUM
1,020 m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000

PREU

SUBTOTAL

2,68

2,73

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb NORANTA-NOU
CÉNTIMOS
EFQ33A9L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFQ33A9A

0,100
0,100
0,045
1,020

h
h
%
m

BFYQ3060

1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm

24,16
20,76
1,50
3,21

2,42
2,08
0,07
3,27

0,16

0,16

COST UNITARI TOTAL.......................................

8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS
EFQ33ABL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYQ3060
BFQ33ABA

0,110
0,110
0,049
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000

24,16
20,76
1,50
0,16
3,60

2,66
2,28
0,07
0,16
3,67

COST UNITARI TOTAL.......................................

8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
EFQ33CCL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYQ3080
BFQ33CCA

0,110
0,110
0,049
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000

20,76
24,16
1,50
0,22
5,23

2,28
2,66
0,07
0,22
5,33

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÉNTIMOS
EFQ33CEL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150

0,120 h
0,120 h
0,054 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
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24,16
20,76
1,50

2,90
2,49
0,08

115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

BFQ33CEA

1,020 m

BFYQ3080

1,000 u

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm

PREU

SUBTOTAL

6,11

6,23

0,22

0,22

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb NORANTA-DOS
CÉNTIMOS
EFQ33CGL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYQ3080
BFQ33CGA

0,130
0,130
0,058
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000

20,76
24,16
1,50
0,22
6,96

2,70
3,14
0,09
0,22
7,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC
CÉNTIMOS
EFQ33CJL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFQ33CJA

0,140
0,140
0,063
1,020

h
h
%
m

BFYQ3080

1,000 u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm

20,76
24,16
1,50
7,59

2,91
3,38
0,09
7,74

0,22

0,22

COST UNITARI TOTAL.......................................

14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS
EFQ33CLL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFQ33CLA

0,140
0,140
0,063
1,020

h
h
%
m

BFYQ3080

1,000 u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm

20,76
24,16
1,50
8,84

2,91
3,38
0,09
9,02

0,22

0,22

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÉNTIMOS
EFQ3647L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000

0,090 h
0,090 h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
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20,76
24,16

1,87
2,17
116

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

%NAAA0150
BFYQ3020
BFQ3647A

RESUM
0,040 %
1,000 u
1,020 m

Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

PREU

SUBTOTAL

1,50
0,05
1,34

0,06
0,05
1,37

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÉNTIMOS
EFQ3649L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYQ3020
BFQ3649A

0,100
0,100
0,045
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

24,16
20,76
1,50
0,05
1,63

2,42
2,08
0,07
0,05
1,66

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
EFQ364BL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYQ3020
BFQ364BA

0,110
0,110
0,049
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

24,16
20,76
1,50
0,05
2,09

2,66
2,28
0,07
0,05
2,13

COST UNITARI TOTAL.......................................

7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb DINOU CÉNTIMOS
EFQ364CL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYQ3020
BFQ364CA

0,110
0,110
0,049
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

20,76
24,16
1,50
0,05
2,72

2,28
2,66
0,07
0,05
2,77

COST UNITARI TOTAL.......................................

7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
EFQ364EL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150

0,120 h
0,120 h
0,054 %

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
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20,76
24,16
1,50

2,49
2,90
0,08
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BFYQ3020
BFQ364EA

RESUM
1,000 u
1,020 m

Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

PREU

SUBTOTAL

0,05
3,41

0,05
3,48

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS
EFQ364JL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=76mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFQ364JA

0,140
0,140
0,063
1,020

h
h
%
m

BFYQ3020

1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=76mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm

24,16
20,76
1,50
4,81

3,38
2,91
0,09
4,91

0,05

0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÉNTIMOS
EFQ364LL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFQ364LA

0,140
0,140
0,063
1,020

h
h
%
m

BFYQ3020

1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm

24,16
20,76
1,50
5,27

3,38
2,91
0,09
5,38

0,05

0,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb VUITANTA-UN
CÉNTIMOS
EFQ36C7L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFQ36C7A

0,090
0,090
0,040
1,020

h
h
%
m

BFYQ3080

1,000 u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm

20,76
24,16
1,50
5,28

1,87
2,17
0,06
5,39

0,22

0,22

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb SETANTA-UN
CÉNTIMOS
EFQ36C9L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150

0,100 h
0,100 h
0,045 %

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
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20,76
24,16
1,50

2,08
2,42
0,07
118

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

BFQ36C9A

1,020 m

BFYQ3080

1,000 u

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=28mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm

PREU

SUBTOTAL

5,92

6,04

0,22

0,22

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
EFQ36CBL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=35mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFQ36CBA

0,110
0,110
0,049
1,020

h
h
%
m

BFYQ3080

1,000 u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=35mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm

20,76
24,16
1,50
6,74

2,28
2,66
0,07
6,87

0,22

0,22

COST UNITARI TOTAL.......................................

12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS amb DEU CÉNTIMOS
EFQ36ECL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYQ3090
BFQ36ECA

0,110
0,110
0,049
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

20,76
24,16
1,50
0,27
15,05

2,28
2,66
0,07
0,27
15,35

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÉNTIMOS
EFQ36EEL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYQ3090
BFQ36EEA

0,120
0,120
0,054
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

24,16
20,76
1,50
0,27
18,68

2,90
2,49
0,08
0,27
19,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS
EFQ36EJL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=76mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150

0,140 h
0,140 h
0,063 %

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
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20,76
24,16
1,50

2,91
3,38
0,09
119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

BFQ36EJA

1,020 m

BFYQ3090

1,000 u

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=76mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm

PREU

SUBTOTAL

24,18

24,66

0,27

0,27

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-UN
CÉNTIMOS
EFQ36ELL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=89mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYQ3090
BFQ36ELA

0,140
0,140
0,063
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

24,16
20,76
1,50
0,27
27,17

3,38
2,91
0,09
0,27
27,71

COST UNITARI TOTAL.......................................

34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-SIS CÉNTIMOS
EFQ3V4LL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.+Al,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFCsuperf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYQ3020
BFQ3V4LA

0,140
0,140
0,063
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm
Aïllament tèrmic escum.elastom.+Al,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFC

20,76
24,16
1,50
0,05
17,58

2,91
3,38
0,09
0,05
17,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE EUROS amb
TRENTA-SIS CÉNTIMOS
EFR11512

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYR1151
BFR11510
BFWR1151

0,150
0,150
0,067
1,000
1,020
0,300

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

h
h
%
u
m
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=110mm,g=0.6mm
Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=110mm,g=0.6mm
Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=110mm,g=0.6mm

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
24,16
20,76
1,50
0,79
6,65
6,14

3,62
3,11
0,10
0,79
6,78
1,84

COST UNITARI TOTAL.......................................

16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÉNTIMOS
EFR11612

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFR11610
BFWR1161
BFYR1161

0,160
0,160
0,072
1,020
0,300
1,000

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

h
h
%
m
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=120mm,g=0.6mm
Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=120mm,g=0.6mm
Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=120mm,g=0.6mm

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
20,76
24,16
1,50
4,16
6,42
0,87

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,32
3,87
0,11
4,24
1,93
0,87
14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EFR11712

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFWR1171
BFYR1171
BFR11710

0,160
0,160
0,072
0,300
1,000
1,020

PREU

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

h
h
%
u
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=130mm,g=0.6mm
Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=130mm,g=0.6mm
Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=130mm,g=0.6mm

SUBTOTAL

IMPORT

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
20,76
24,16
1,50
6,73
0,90
8,84

3,32
3,87
0,11
2,02
0,90
9,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÉNTIMOS
EFR11912

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BFYR1191
BFWR1191
BFR11910

0,190
0,190
0,085
1,000
0,300
1,020

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

h
h
%
u
u
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=150mm,g=0.6mm
Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=150mm,g=0.6mm
Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=150mm,g=0.6mm

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
20,76
24,16
1,50
1,02
7,72
11,20

3,94
4,59
0,13
1,02
2,32
11,42

COST UNITARI TOTAL.......................................

23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
EFR11B12

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFWR11B1
BFR11B10
BFYR11B1

0,190
0,190
0,085
0,300
1,020
1,000

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=170mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

h
h
%
u
m
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=170mm,g=0.6mm
Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=170mm,g=0.6mm
Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=170mm,g=0.6mm

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
24,16
20,76
1,50
8,69
12,32
1,10

4,59
3,94
0,13
2,61
12,57
1,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EFR11C12

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYR11C1
BFR11C10
BFWR11C1

0,190
0,190
0,085
1,000
1,020
0,300

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=180mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

h
h
%
u
m
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=180mm,g=0.6mm
Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=180mm,g=0.6mm
Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=180mm,g=0.6mm

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
24,16
20,76
1,50
1,22
12,93
9,19

4,59
3,94
0,13
1,22
13,19
2,76

COST UNITARI TOTAL.......................................

25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS amb
VUITANTA-TRES CÉNTIMOS
EFR11D12

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BFYR11D1
BFR11D10
BFWR11D1

0,190
0,190
0,085
1,000
1,020
0,300

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

h
h
%
u
m
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=190mm,g=0.6mm
Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=190mm,g=0.6mm
Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=190mm,g=0.6mm

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
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24,16
20,76
1,50
1,24
13,28
9,73

4,59
3,94
0,13
1,24
13,55
2,92
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET
CÉNTIMOS
EFW1AC02

A0122000
A0140000
A013J000
A012J000
%NAAA0150
B0F1D2A1
BNG1U060
B0DF8H0A
B0312500
B0641080
BDKZ3170

1,800
1,800
1,500
1,500
1,394
8,000
1,000
1,000
0,027
0,570
1,000

u

Clau de pas escomesa gas

h
h
H
H
%
u
u
u
t
m3
u

Oficial 1a paleta
Manobre
Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''
Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg

Clau de escomesa de gas pas i/o registre en perico, clau de bronze
de d. interior 40 mm. PN 16 atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa
registrable de dimensions segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa interior, tot segons normativa, memoria,
detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos part
proporcional de contratub en mur del diametre adient per el pas de
l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega i en perfecte funcionament.
23,38
19,52
19,12
22,30
1,50
0,18
72,56
1,25
14,67
50,68
30,70

42,08
35,14
28,68
33,45
2,09
1,44
72,56
1,25
0,40
28,89
30,70

COST UNITARI TOTAL.......................................

276,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS
EFW1AC03

A012J000
A0122000
A0140000
A013J000
%NAAA0150
BNG1U070
B0641080
B0312500
B0F1D2A1
BDKZ3170
B0DF8H0A

1,500
1,800
1,800
1,500
1,394
1,000
0,570
0,027
8,000
1,000
1,000

u

Clau d'edifici en perico

H
h
h
H
%
u
m3
t
u
u
u

Oficial 1a lampista
Oficial 1a paleta
Manobre
Ajudant lampista
Despeses auxiliars
Vàlvula gas DN50,rosca gas H G2'', junt pla M G2''1/2
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg
Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos

Clau d'edifici en perico, clau de bronze de d. interior 50 mm. PN 16
atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions
segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre
de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa
interior, tot segons normativa, memoria, detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos part proporcional de contratub
en mur del diametre adient per el pas de l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega i en
perfecte funcionament.
22,30
23,38
19,52
19,12
1,50
164,60
50,68
14,67
0,18
30,70
1,25

33,45
42,08
35,14
28,68
2,09
164,60
28,89
0,40
1,44
30,70
1,25

COST UNITARI TOTAL.......................................

368,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
amb SETANTA-DOS CÉNTIMOS
EFW1AC04

A0122000

u

1,800 h

Clau de pas escomesa

Clau d'escomesa de pas i/o registre en perico, clau de bronze de d.
nominal 75 mm. PN 16 atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa interior, tot segons normativa, memoria,
detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos part
proporcional de contratub en mur del diametre adient per el pas de
l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega i en perfecte funcionament.

Oficial 1a paleta
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23,38

42,08
122

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A013J000
A012J000
A0140000
%NAAA0150
B0DF8H0A
B0641080
B0312500
BDKZ3170
B0F1D2A1
BN1156B0

RESUM
1,500
1,500
1,800
1,394
1,000
0,570
0,027
1,000
8,000
1,000

H
H
h
%
u
m3
t
u
u
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Manobre
Despeses auxiliars
Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant acer

PREU

SUBTOTAL

19,12
22,30
19,52
1,50
1,25
50,68
14,67
30,70
0,18
105,79

28,68
33,45
35,14
2,09
1,25
28,89
0,40
30,70
1,44
105,79

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

309,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS NOU EUROS amb
NORANTA-UN CÉNTIMOS
EG1PAC01

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG1PUD40
BG51UE03
BG1PUB40

7,000
7,000
3,142
1,000
1,000
1,000

u

Equip comptatge TMF-10 400 A

h
h
%
u
u
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Protecció diferencial TMF10, 200-400 A (139-277 kW),PRFV
Equip comptatge trifàsic digital multifució,400A=<In<=630A,+trafo 500/5
CPM TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/compt.,+IGA 400A,s/protect.ID

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM
compost per tots elements exigits per la cia subministradora. corresponent a un TMF-10 400 A de doble aïllament, format per regleta,
comptadors, comprovació, rellotge triple tarifa diaria, proteccions
(magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament
insta·lat, inclou trafos, comptagor triple tarifa, maxímetre, comptador
de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat, provat i
autoritzat per la cia subministradora, d'acord amb la seva normativa i
els criteris de la direcció facultativa.
24,16
20,73
1,50
300,02
656,89
1.510,64

169,12
145,11
4,71
300,02
656,89
1.510,64

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.786,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS
EUROS amb QUARANTA-NOU CÉNTIMOS
EG1PAC02

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG51UE02
BG1PUB16
BG1PUD16

7,000
7,000
3,142
1,000
1,000
1,000

u

Equip comptatge TMF-10 100 A

h
h
%
u
u
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Equip comptatge trifàsic digital multifució,160A=<In<=315A,+trafo 200/5
CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect.ID
Protecció diferencial TMF10, 80-160 A (55-111 kW),PRFV

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM
compost per tots elements exigits per la cia subministradora. corresponent a un TMF-10 100 A de doble aïllament, format per regleta,
comptadors, comprovació, rellotge triple tarifa diaria, proteccions
(magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament
insta·lat, inclou trafos, comptagor triple tarifa, maxímetre, comptador
de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat, provat i
autoritzat per la cia subministradora, d'acord amb la seva normativa i
els criteris de la direcció facultativa.
20,73
24,16
1,50
656,89
738,04
245,75

145,11
169,12
4,71
656,89
738,04
245,75

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.959,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU
EUROS amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS
EG22TK1K

m

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

h
h
h
%
m

Manobre
Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

A0140000
A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG22TK10

0,050
0,020
0,033
0,022
1,020

B0312500

0,160 t

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
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19,52
20,73
24,16
1,50
2,02

0,98
0,41
0,80
0,03
2,06

14,67

2,35
123

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÉNTIMOS
EG23E515

m

Tub rígid acer galv.,DN=16mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
endollada i muntat superficialment

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BGW23000
BG23E510

0,050
0,032
0,018
1,000
1,020

h
h
%
u
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
P.p.accessoris p/tubs rígids acer
Tub rígid acer
galv.,DN=16mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar

20,73
24,16
1,50
0,23
1,13

1,04
0,77
0,03
0,23
1,15

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb VINT-I-DOS
CÉNTIMOS
EG2DAC01

pa

Conjunt canalitzacions instal·lació elèctrica formada per tubs plàstics, flexibles i rígids, tubs me

Conjunt canalitzacions instal·lació elèctrica formada per tubs plàstics,
flexibles i rígids, tubs metàl·lics, caixes de derivació quadrades, rectangulars i circulars de plàstic, safates metàl·liques i resta d'elements
per a la correcta subjecció i traçat dels circuits elèctrics.Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

8.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT MIL EUROS
EG2DAC02

pa

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons especificacions projecte
es

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons
especificacions projecte específic i fabricant, formada per cablejat, canalitzacions, mecanismes, accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

3.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA
EUROS
EG2DAC03

pa

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons especificacions projecte
es

Conjunt instal·lació elèctrica interior habitacions segons especificacions projecte, formada per cablejat, canalitzacions, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.460,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS
EG312194

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312190

RESUM
0,065
0,065
0,029
1,020

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2

PREU

SUBTOTAL

20,73
24,16
1,50
3,66

1,35
1,57
0,04
3,73

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÉNTIMOS
EG3121G4

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG3121G0

0,150
0,150
0,067
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.tub

h
h
%
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
24,16
20,73
1,50
21,99

3,62
3,11
0,10
22,43

COST UNITARI TOTAL.......................................

29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-SIS
CÉNTIMOS
EG312324

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312320

0,015
0,015
0,007
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
0,85

0,31
0,36
0,01
0,87

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÉNTIMOS
EG312334

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312330

0,015
0,015
0,007
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
1,17

0,31
0,36
0,01
1,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb VUITANTA-SET
CÉNTIMOS
EG312344

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG312340

0,015
0,015
0,007
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub

h
h
%
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
24,16
20,73
1,50
1,65

0,36
0,31
0,01
1,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb TRENTA-SIS
CÉNTIMOS
EG312354

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312350

0,040
0,040
0,018
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
2,30
COST UNITARI TOTAL.......................................

0,83
0,97
0,03
2,35
4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb DIVUIT CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EG312364

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312360

0,040
0,040
0,018
1,020

PREU

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2

SUBTOTAL

IMPORT

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
3,39

0,83
0,97
0,03
3,46

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMOS
EG312634

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG312630

0,015
0,015
0,007
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.tub

h
h
%
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
24,16
20,73
1,50
1,79

0,36
0,31
0,01
1,83

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN
CÉNTIMOS
EG312644

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG312640

0,015
0,015
0,007
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.tub

h
h
%
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
24,16
20,73
1,50
2,61

0,36
0,31
0,01
2,66

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÉNTIMOS
EG312654

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312650

0,040
0,040
0,018
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
3,66

0,83
0,97
0,03
3,73

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÉNTIMOS
EG312664

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312660

0,040
0,040
0,018
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
5,46

0,83
0,97
0,03
5,57

COST UNITARI TOTAL.......................................

7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb QUARANTA CÉNTIMOS
EG312674

A013H000
A012H000
%NAAA0150

m

0,050 h
0,050 h
0,023 %

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BG312670

RESUM
1,020 m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2

PREU

SUBTOTAL

8,24

8,40

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÉNTIMOS
EG312684

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG312680

0,050
0,050
0,023
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
12,44

1,04
1,21
0,03
12,69

COST UNITARI TOTAL.......................................

14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS amb NORANTA-SET
CÉNTIMOS
EG312694

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG312690

0,065
0,065
0,029
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub

h
h
%
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
24,16
20,73
1,50
20,50

1,57
1,35
0,04
20,91

COST UNITARI TOTAL.......................................

23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SET
CÉNTIMOS
EG3126A4

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG3126A0

0,065
0,065
0,029
1,020

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.tub

h
h
%
m

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
20,73
24,16
1,50
34,66

1,35
1,57
0,04
35,35

COST UNITARI TOTAL.......................................

38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN
CÉNTIMOS
EG31AC06

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG31AC06

0,115
0,115
0,052
1,020

m

Conductor Cu,UNE RZ-K 0,6/1 kV,2x2,5+2,5mm2,col.tub

h
h
%
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Conductor de coure de designació UNE RZ 0,6/1 kV, de secció
2x2,5+2,5mm2

Connexió llumeneres zona exterior, formada per cable multiconductor amb coberta segons UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de classe 5 (-K), de secció S= 2x2,5+2,5mm² tipus RZ 1000V, inclòs accessoris, mà d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en tub i
connectada.
24,16
20,73
1,50
6,12

2,78
2,38
0,08
6,24

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÉNTIMOS
EG31AC07

A013H000

m

0,115 h

Conductor Cu,UNE RZ-K 0,6/1 kV,3x6+6+6mm2,col.tub

Cablejat enllumenat zona exterior, formada per cable multiconductor
amb coberta segons UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de classe 5
(-K), de secció S= 3x6+6+6mm² tipus RZ1000V, inclòs accessoris, mà
d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en tub i connectada.

Ajudant electricista
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20,73

2,38
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A012H000
%NAAA0150
BG31AC07

RESUM
0,115 h
0,052 %
1,020 m

Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Conductor de coure de designació UNE RZ 0,6/1 kV, de secció 3x6+6+6mm2

PREU

SUBTOTAL

24,16
1,50
13,20

2,78
0,08
13,46

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb SETANTA CÉNTIMOS
EG380807

A012H000
A013H000
BG380800
BGW38000

0,200
0,200
1,020
1,000

M

Cond.coure nu,1x25mm2,munt.p.terra

h
h
M
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Conductor coure nu,1x25mm2
P.p.accessoris p/conduc.cu.nus

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat en malla de connexió a terra
24,16
20,73
1,17
0,33

4,83
4,15
1,19
0,33

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb CINQUANTA
CÉNTIMOS
EG380907

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG380900
BGY38000

0,200
0,200
0,090
1,020
1,000

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

h
h
%
m
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Conductor Cu nu,1x35mm2
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
20,73
24,16
1,50
1,29
0,13

4,15
4,83
0,14
1,32
0,13

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb CINQUANTA-SET
CÉNTIMOS
EG380A07

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG380A00
BGY38000

0,300
0,200
0,111
1,020
1,000

m

Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra

h
h
%
m
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Conductor Cu nu,1x50mm2
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra
20,73
24,16
1,50
1,93
0,13

6,22
4,83
0,17
1,97
0,13

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb TRENTA-DOS
CÉNTIMOS
EG4CAC01

U

A013H000
A012H000
BG4CAC01

1,000 h
1,000 h
1,000 U

Quadre elèctric EXTERIOR, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indi

Quadre elèctric EXTERIOR, muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa
estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components
será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements
descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del
20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials
segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Quadre elèctric EXTERIOR muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indi

20,73
24,16
4.454,46

20,73
24,16
4.454,46

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.499,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EG4CAC03

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG4CAC03

12,000
12,000
5,387
1,000

PREU

U

Quadre general (QGBT)

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Quadre general elèctric (QGBT)

SUBTOTAL

IMPORT

Quadre general elèctric (QGBT) segons esquemes de projecte. muntatge i subministrament d'armari metàlic autoextingible, amb caixa,
plaques de muntatge, placa base, pany de seguretat i embarrat amb
socol, de porta transparent i frontissa ip547, format per la aparamenta indicada en l'esquema de principi, per a 190,2kw i 400 A. amb
compensació d'energia reactiva tipus reactimat estandard, amb voltimetres, fasímetres, frecuentcimetres, sincronoscopis, amperímetres,
transformadors de diferents intensitats tipus celsa, vatímetres, vatímetres per energia reactiva, aparells de comprovació check-line tipus
circuitor, amb lampades de senyalització per a tots els circuits, ( 1
u/circuit+base de connexionat), connexionat de linies i posta a terra,
caixes de derivació en safates distribució, conductes de caixa de derivació a quadre, cablejat desde caixa a quadre, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat,
provat, aprovat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat, legalitzat
inclós les despeses de tramitació i honoraris tècnics, amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la
direcció facultativa.
24,16
20,73
1,50
16.172,80

289,92
248,76
8,08
16.172,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

16.719,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE MIL SET-CENTS DINOU EUROS
amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS
EG4CAC04

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG4CAC04

1,000
1,000
0,449
1,000

U

Quadre secundari tipus QSSAI (Informatica)

h
h
%
U

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSSAI (Informatica) muntatge i subministrament
d'armari i aparamenta indicada

Quadre secundari elèctric tipus QSSAI (Informatica) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció
a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat,
provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats
i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional
de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
24,16
20,73
1,50
1.262,53

24,16
20,73
0,67
1.262,53

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.308,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS VUIT EUROS amb NOU
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EG4CAC05

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG4CAC05

1,000
1,000
0,449
1,000

PREU

U

Quadre secundari tipus QSCC (cuina central)

h
h
%
U

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSCC (cuina central) muntatge i subministrament
d'armari i aparamenta indica

SUBTOTAL

IMPORT

Quadre secundari elèctric tipus QSCC (cuina central) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció
a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat,
provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats
i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional
de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
24,16
20,73
1,50
5.831,44

24,16
20,73
0,67
5.831,44

COST UNITARI TOTAL.......................................

5.877,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET
EUROS
EG4CAC06

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BGB4AC06

1,000
1,000
0,449
1,000

U

Quadre secundar tipus QSST (sala tecnica pb)

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSST (sala tecnica pb) muntatge i subministrament
d'armari i aparamenta indic

Quadre secundari elèctric tipus QSST (sala tecnica pb) muntatge i
subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat,
provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats
i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional
de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
20,73
24,16
1,50
6.140,10

20,73
24,16
0,67
6.140,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

6.185,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS
amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS
EG4CAC07

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BGB4AC07

1,000
1,000
0,449
1,000

U

Quadre secundar tipus QSPC (planta coberta)

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSPC (planta coberta) muntatge i subministrament
d'armari i aparamenta indica

Quadre secundari elèctric tipus QSPC (planta coberta) muntatge i
subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat,
provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats
i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional
de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
24,16
20,73
1,50
8.461,07

24,16
20,73
0,67
8.461,07

COST UNITARI TOTAL.......................................

8.506,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT MIL CINC-CENTS SIS EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EG4CAC08

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BGB4AC08

1,000
1,000
0,449
1,000

PREU

U

Quadre secundari tipus QSBU (bugaderia)

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSBU (bugaderia) muntatge i subministrament d'armari
i aparamenta indicada en

SUBTOTAL

IMPORT

Quadre secundari elèctric tipus QSBU (bugaderia) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a
obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i
resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional
de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
20,73
24,16
1,50
3.077,60

20,73
24,16
0,67
3.077,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

3.123,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CENT VINT-I-TRES EUROS
amb SETZE CÉNTIMOS
EG4CAC09

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BGB4AC09

1,000
1,000
0,449
1,000

U

Quadre secundari tipus QSH (habitacio)

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSH (habitacio) muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en

Quadre secundari elèctric tipus QSH (habitacio) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte,
connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió,
racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra,
retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en
correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de
components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur
els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per
ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
24,16
20,73
1,50
905,38

24,16
20,73
0,67
905,38

COST UNITARI TOTAL.......................................

950,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EG4CAC10

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BGB4AC10

1,000
1,000
0,449
1,000

U

Quadre secundar tipus QSP-N (planta tipus, subministrament normal)

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSP-N (planta tipus, subministrament normal) muntatge
i subministrament d'arma

Quadre secundari elèctric tipus QSP-N (planta tipus, subministrament normal) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat
interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels
circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la
seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment
instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa
vigent i criteris de la direcció facultativa.
20,73
24,16
1,50
2.589,06

20,73
24,16
0,67
2.589,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.634,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE
EUROS amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EG4CAC11

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BGB4AC11

1,000
1,000
0,449
1,000

PREU

U

Quadre secundar tipus QSP-R (planta tipus, subministrament reserva)

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Quadre elèctric tipus QSP-R (planta tipus, subministrament reserva)
muntatge i subministrament d'arm

SUBTOTAL

IMPORT

Quadre secundari elèctric tipus QSP-R (planta tipus, subministrament
reserva) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada
en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior,
ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de
l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de
principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat
amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i
criteris de la direcció facultativa.
24,16
20,73
1,50
4.257,23

24,16
20,73
0,67
4.257,23

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.302,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL TRES-CENTS DOS EUROS
amb SETANTA-NOU CÉNTIMOS
EG4CBF15

U

Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en
l'esquema de

Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i
posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será
tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del
20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials
segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.

A012H000
A013H000
BG4CBF15

1,000 h
1,000 h
1,000 u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta
indicada en l'esquema de

24,16
20,73
560,43

24,16
20,73
560,43

COST UNITARI TOTAL.......................................

605,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS CINC EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS
EG6211D2

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG6211D2

0,150
0,133
0,064
1,000

u

Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,p/encastar

Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat
24,16
20,73
1,50
6,65

3,62
2,76
0,10
6,65

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb TRETZE CÉNTIMOS
EG621A72

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG621A72

0,133
0,150
0,064
1,000

u

Int.p/1 persiana,mecànic,tipus univ.,(1P),10A/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Int.p/1 persiana,mecànic,tipus univ.,(1P),10A/250V,a/tecla,preu
mitjà,p/encastar

Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
20,73
24,16
1,50
11,57

2,76
3,62
0,10
11,57

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb CINC CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EG621G92

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG621G92

0,133
0,150
0,064
1,000

PREU

u

Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,p/encastar

SUBTOTAL

IMPORT

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
20,73
24,16
1,50
3,62

2,76
3,62
0,10
3,62

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb DEU CÉNTIMOS
EG621J92

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG621J92

0,133
0,150
0,064
1,000

u

Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,p/encastar

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
20,73
24,16
1,50
7,01

2,76
3,62
0,10
7,01

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb QUARANTA-NOU
CÉNTIMOS
EG621LCU

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG621LCU

0,133
0,150
0,064
1,000

u

Interruptor temporitz. tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,<=15min,preu sup.,encastat

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Interruptor temporitz.tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,<=15min,preu
sup.,p/encastar

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
20,73
24,16
1,50
103,70

2,76
3,62
0,10
103,70

COST UNITARI TOTAL.......................................

110,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DEU EUROS amb DIVUIT
CÉNTIMOS
EG631B22

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG631B22

0,133
0,150
0,064
1,000

u

Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,encastada

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Presa corrent,tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,p/encastar

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada
20,73
24,16
1,50
3,06

2,76
3,62
0,10
3,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
EG631B26

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG631B26

0,150
0,133
0,064
1,000

u

Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa protegida,preu mitjà,encastada

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Presa corrent,tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa protegida,preu
mitjà,p/encastar

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada
24,16
20,73
1,50
3,38

3,62
2,76
0,10
3,38

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb VUITANTA-SIS
CÉNTIMOS
EG631EA2

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG631EA2

0,150
0,133
0,064
1,000

u

Presa correnttipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu mitjà,encastada

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Presa corrent,tipus univ.,espigues planes,(2P+T),25A/250V,a/tapa,preu
mitjà,p/encastar

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, encastada
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS amb VINT-I-CINC
CÉNTIMOS
EG63AC02

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG63AC02

0,170
0,183
0,079
1,000

u

Conjunt de presa de corrent informàtiques tipus SIMON o equivalent, de superficie

h
h
%
U

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Conjunt de presa de corrent informàtiques tipus SIMON o equivalent, de
superficie

Muntatge i subministrament de conjunt de presa de corrent informàtiques (color vermell) tipus SIMON o equivalent, de superficie amb
tapa tipus shuko, totalment instal.lada en caixes simples i pp de tub
grau de protecció 7 i cable fins canaleta amb pp de peces de soport
i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la
d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus els no explicitament indicats en el present document.
24,16
20,73
1,50
12,38

4,11
3,79
0,12
12,38

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb QUARANTA CÉNTIMOS
EG643176

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG643176

0,133
0,150
0,064
1,000

u

Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà,IP-44,encastat

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjàIP-44p/encastar

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat
20,73
24,16
1,50
8,04

2,76
3,62
0,10
8,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÉNTIMOS
EG731182

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BG731182

0,133
0,170
0,069
1,000

u

Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu mitjà,encastat

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Int.detect.mov.,tipus
univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu mitjà,p/encastar

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació
de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
20,73
24,16
1,50
47,70

2,76
4,11
0,10
47,70

COST UNITARI TOTAL.......................................

54,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS
EGB1AC01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 70 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió,
de c

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 70 kVAr de potència
reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BGWB1000
BGB14U41

0,316
0,316
0,142
1,000
1,000

h
h
%
U
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
P.p.accessoris p/bater.conden.
Bateria condensadors 400V 50Hz,70,0kVAr,4etap.10+3x20,p/munt.superf.

24,16
20,73
1,50
3,14
1.321,11

7,63
6,55
0,21
3,14
1.321,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.338,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS
amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EGC53A00

A012H000
A013H000
%NAAA0250
BGC53A00

4,000
4,000
1,796
1,000

PREU

u

SAI trif.,10kva,10 min.'on-line'

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
SAI trif.,10kVA,10 min.'on-line'

SUBTOTAL

IMPORT

SAI trifàsic de 10 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega
24,16
20,73
2,50
6.108,29

96,64
82,92
4,49
6.108,29

COST UNITARI TOTAL.......................................

6.292,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS
EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS
EGD1421E

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BGYD1000
BGD14210

0,266
0,266
0,119
1,000
1,000

u

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.

h
h
%
u
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra
20,73
24,16
1,50
3,78
7,66

5,51
6,43
0,18
3,78
7,66

COST UNITARI TOTAL.......................................

23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS
EGD2322D

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BGYD2000
BGD23220

0,166
0,166
0,075
1,000
1,000

u

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

h
h
%
u
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.
Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
20,73
24,16
1,50
3,78
39,32

3,44
4,01
0,11
3,78
39,32

COST UNITARI TOTAL.......................................

50,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÉNTIMOS
EGDZU001

u

A013H000
A012H000
BGDZU001

0,250 h
0,250 h
1,000 u

Punt connexió terra,pont secc.platina cu,caixa estanca,col.locat superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Punt connexió terra,pont secc.cu,caixa est.,p/superf.

20,73
24,16
9,12

5,18
6,04
9,12

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EH2LAC01

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de
Lledó o equi

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de Lledó o equivalent, de forma circular, 19
W de potència, amb equip elèctric no regulable, format per un cèrcol
embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc. Muntatge: encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25 mm.Tensió
d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb sistema de
protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en sostre: 150
mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR® d'alt rendiment
per a una òptima distribució òptica Flood. difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65 ° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BH2LAC01

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160
19W / 930 S / R de Lledó o equi

24,16
20,73
1,50
201,89

7,25
6,22
0,20
201,89

COST UNITARI TOTAL.......................................

215,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUINZE EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS
EH2LAC02

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de
Lledó o equi

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de Lledó o equivalent, de forma circular, 19
W de potència, amb equip elèctric regulable DALI, format per un cèrcol embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc.
Muntatge: encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25 mm.Tensió
d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb sistema de
protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en sostre: 150
mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR® d'alt rendiment
per a una òptima distribució òptica Flood. difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65 ° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BH2LAC02

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
U

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160
19W / 930 S / R de Lledó o equi

24,16
20,73
1,50
211,26

7,25
6,22
0,20
211,26

COST UNITARI TOTAL.......................................

224,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS
amb NORANTA-TRES CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EH2LAC03

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Estructura lluminosa LED model ICELINE 30W830 1,5 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o equivalent,
fabricat e

Estructura lluminosa LED model ICELINE 30W830 1,5 M SR OP 2 BM
EMP de Lledó o equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació.
Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb acabat efecte Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Font
de llum: LED830 / LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de
variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BH2LAC03

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Estructura lluminosa LED model ICELINE 30W830 1,5 M SR OP 2 BM EMP
de Lledó o equivalent, fabricat e

20,73
24,16
1,50
245,22

6,22
7,25
0,20
245,22

COST UNITARI TOTAL.......................................

258,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS
amb VUITANTA-NOU CÉNTIMOS
EH2LAC04

u

Estructura lluminosa LED model ICELINE 25W830 1,2 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o equivalent,
fabricat e

Estructura lluminosa LED model ICELINE 25W830 1,2 M SR OP 2 BM
EMP de Lledó o equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació.
Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb acabat efecte Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Font
de llum: LED830 / LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de
variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BH2LAC04

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Estructura lluminosa LED model ICELINE 25W830 1,2 M SR OP 2 BM EMP
de Lledó o equivalent, fabricat e

20,73
24,16
1,50
216,19

6,22
7,25
0,20
216,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

229,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb
VUITANTA-SIS CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EH2LAC05

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Estructura lluminosa LED model ODL360 PERF.BL.3M 830 24V 1-10 de Lledó o equivalent, Cos
en alumini

Estructura lluminosa LED model ODL360 PERF.BL.3M 830 24V 1-10
de Lledó o equivalent, Cos en alumini d'extrusió acabat blanc amb altes prestacions de disipación.Luminaria completa i llista per instal·lar
i connectar sense necessitat de eines. El disseny elèctric del sistema
facilita l'alimentació de diverses lluminàries amb una sola font d'alimentació. la presa de corrent inicial s'ha de realitzar amb cablejat de
0,75 mm 2, permetent una distància màxima entre la font de alimentació i la primera lluminària de 10 m. Alimentació DC 24V. Inclosa
font d'alimentació 80W 24V reg 1-10v. Vida útil: L80B10: 70.000 hores / L80B50: 100.000 hores. Ta: 25ºC Tall a sostre: longitud del tram
x 28 mm. només disponible en versió individual. Difusor opal gel
blanc. Gràcies al difusor instal·lat es aconsegueix evitar el marcatge
dels punts de llum. LED 830/840 amb alta selecció de binning que
garanteix el flux emès i la temperatura de color declarada, així com
una alta reproducció cromàtica de color i
blancs, amb un CRI superior a 80. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BH2LAC05

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

BH2LAC06

1,000 u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Estructura lluminosa LED model ODL360 PERF.BL.3M 830 24V 1-10 de
Lledó o equivalent, Cos en alumini
OL-ALIMEN.HLG-80H-24B 1-10V

20,73
24,16
1,50
224,83

6,22
7,25
0,20
224,83

116,11

116,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

354,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMOS
EH2LAC06

u

Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó o equivalent. Cos
d'alumini d'extr

Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó
o equivalent. Cos d'alumini d'extrusió amb capçaleres d'injecció d'alumini, termosmaltado en color RAL9006. tensió de alimentació
220-240V 50 / 60Hz Factor de potència 0,95 Difusors òptics de tancament en policarbonat Il·luminació de lectura format per reflector interior blanc per a una major eficiència i difusor òptic en policarbonat
estriat transparent per a una il·luminació asimètrica. 14W. Il·luminació
d'ambient per component indirecta, format per reflector interior
blanc per a una major eficiència i difusor transparent. 20W LED840
amb alta selecció de binning (3 el·lipses de variació) que garanteix el
flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. sota comanda versions LED830 o versió combinada amb tecnologia Dynamic
2700K - 6500K. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BH2LAC07

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó o
equivalent. Cos d'alumini d'extr

24,16
20,73
1,50
626,00

7,25
6,22
0,20
626,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

639,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EH61AC01

PREU

u

Llum emerg.led,Hydra LD N2,no permanent,IP4X,classe II,100lúmens,auton< 1h

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,70-100lúmens,auton< 1h,
,forma rect.,policarbon.,preu alt
Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BH61RH4A

0,300
0,300
0,135
1,000

BH6ZCR00

1,000 u

SUBTOTAL

IMPORT

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,16
20,73
1,50
61,05

7,25
6,22
0,20
61,05

3,92

3,92

COST UNITARI TOTAL.......................................

78,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EH61AC02

u

Llum emerg.led,Hydra LD N3,no permanent,IP4X,classe II,160lúmens,auton< 1h

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,70-100lúmens,auton< 1h,
,forma rect.,policarbon.,preu alt
Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BH61RH4A

0,300
0,300
0,135
1,000

BH6ZCR00

1,000 u

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N3 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,16
20,73
1,50
61,05

7,25
6,22
0,20
61,05

3,92

3,92

COST UNITARI TOTAL.......................................

78,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EH61AC03

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BH6ZCR00
BH61RH4A

0,300
0,300
0,135
1,000
1,000

u

Llum emerg.led,Hydra LD N2 estanca,no permanent,IP4X,classe II,100lúmens,auton< 1h

h
h
%
u
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.
Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,70-100lúmens,auton< 1h,
,forma rect.,policarbon.,preu alt

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,73
24,16
1,50
3,92
61,05

6,22
7,25
0,20
3,92
61,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

78,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EHB5AC01

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Llumenera LED tubular estanca, model Artics 840 50W S / R DIF.OPAL PC de Lledó o equivalent.
Cos pri

Llumenera LED tubular estanca, model Artics 840 50W S / R
DIF.OPAL PC de Lledó o equivalent. Cos principal fabricat en policarbonat reforçat resistent als esforços mecànics. Lluminària d'una sola
peça, segellada en els seus extrems mitjançant dues ancoratges d'acer inoxidable. la connexió elèctrica es realitza a premsaestopes sense
necessitat d'obrir la lluminària. muntatge adossat a sostre mitjançant
kit d'acer inoxidable o suspès mitjançant cable
acerat. Tensió d'alimentació 220-240V 50 / 60Hz Factor de potència
corregit, f> 0,9. Temperatura de funcionament -25ºC - 40ºC. Sistema
de dissipació passiva de la calor mitjançant dissipador d'alumini d'altes prestacions, que garanteix una alta vida útil del producte. Vida
útil a 25ºC: L70B10: 70.000 hores. Cos difusor de policarbonat opal
d'altes prestacions per a obtenir una molt alta eficiència lluminosa
sense marcat de punts LED. Font de llum
LED840 amb alta selecció de binning que garanteix el flux lluminós
emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BHB5AC01

0,250
0,250
0,112
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Llumenera LED tubular estanca, model Artics 840 50W S / R DIF.OPAL PC
de Lledó o equivalent. Cos pri

24,16
20,73
1,50
150,96

6,04
5,18
0,17
150,96

COST UNITARI TOTAL.......................................

162,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-CINC CÉNTIMOS
EHPLAC01

u

Lluminària d'interior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33361W LED 19W
3000Ko equiva

Lluminària d'interior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33361W LED 19W 3000Ko equivalent, amb carcassa d'alumini i
alumini fos a pressió, acabar el esmalt blanc Vidre de seguretat mat.
Reflector d'alumini anoditzat pur. unitat de font d'alimentació LED
220-240 V DALI controlable. Resistència d'impacte IK07 Grau de protecció IP65. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013H000
A012H000
%NAAA0150
BHPLAC01

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Lluminària d'interior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA
33361W LED 19W 3000Ko equiva

20,73
24,16
1,50
312,00

6,22
7,25
0,20
312,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

325,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EHPLAC02

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33166W LED 5,5W
3000Ko equiv

Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33166W LED 5,5W 3000Ko equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BHPLAC02

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA
33166W LED 5,5W 3000Ko equiv

24,16
20,73
1,50
425,00

7,25
6,22
0,20
425,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

438,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS
amb SEIXANTA-SET CÉNTIMOS
EHV25000

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BHV25000

0,250
0,250
0,112
1,000

u

Detector presencia+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Detector presència+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris

Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
20,76
24,16
1,50
124,17

5,19
6,04
0,17
124,17

COST UNITARI TOTAL.......................................

135,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-CINC EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS
EHV2AC01

u

Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI 14rc de Tridonic o equivalent, per a connexio a
bus amb

Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI 14rc de Tridonic o equivalent, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, a sostre, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BHV2AC01

0,250
0,250
0,112
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI 14rc de Tridonic o equivalent,
per a connexio a bus amb

24,16
20,76
1,50
64,47

6,04
5,19
0,17
64,47

COST UNITARI TOTAL.......................................

75,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-CINC EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
EHV2AC02

u

Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o equivalent, per a connexio de fins a 20 llumeneres
Dali/

Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o equivalent, per a connexio de fins a 20 llumeneres Dali/DSI, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BHV2AC02

0,250
0,250
0,112
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o equivalent, per a connexio de
fins a 20 llumeneres Dali/

24,16
20,76
1,50
79,83

6,04
5,19
0,17
79,83

COST UNITARI TOTAL.......................................

91,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES
CÉNTIMOS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EHV2AC03

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o equivalent, amb accessoris
de muntatge,

Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o
equivalent, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant
i normativa vigent.

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BHV2AC03

0,250
0,250
0,112
1,000

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o
equivalent, amb accessoris de muntatge,

20,76
24,16
1,50
16,36

5,19
6,04
0,17
16,36

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SIS
CÉNTIMOS
EHV41210

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BHV41210

0,010
0,010
0,005
1,050

m

Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

h
h
%
m

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat
20,76
24,16
1,50
0,80

0,21
0,24
0,01
0,84

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb TRENTA CÉNTIMOS
EJ13B712

A012J000
A013J000
B7J50010
BJ13B712
A%AUX0010250

0,400
0,100
0,025
1,000
0,108

u

Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mural

H
H
dm3
u
%

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
22,30
19,12
14,13
114,46
2,50

8,92
1,91
0,35
114,46
0,27

COST UNITARI TOTAL.......................................

125,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-CINC EUROS amb
NORANTA-UN CÉNTIMOS
EJ13B71B

A012J000
A013J000
B7J50010
BJ13B71B
A%AUX0010250

0,400
0,100
0,025
1,000
0,108

u

Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,encast.taulell

H
H
dm3
u
%

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell
22,30
19,12
14,13
107,59
2,50

8,92
1,91
0,35
107,59
0,27

COST UNITARI TOTAL.......................................

119,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DINOU EUROS amb QUATRE
CÉNTIMOS
EJ14BB12

A0122000
A012J000
A013J000
A0140000
BJ14BB12
BJ1ZS000
D0701641
A%AUX0010250

x 1,05

0,500
1,250
0,340
0,250
1,000
0,245
0,002

u

Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.mural

h
H
H
h
u
kg
m3

Oficial 1a paleta
Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Manobre
Inodor mural,porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt
Pasta segell.enll.
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

0,510 %

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a
la xarxa d'evacuació

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

23,38
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11,69
27,88
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2,50

1,28
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
277,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb
NORANTA-CINC CÉNTIMOS
EJ1AB21P

A012J000
A013J000
B7J50010
BJ1AB21P
BJ1ZS000
A%AUX0010250

0,600
0,150
0,015
1,000
0,245
0,163

u

Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.

H
H
dm3
u
kg
%

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Abocador porcell. esmal.,aliment.integ.,blanc,preu alt,+fix.
Pasta segell.enll.
Despeses auxiliars mà d'obra

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
22,30
19,12
14,13
55,55
6,12
2,50

13,38
2,87
0,21
55,55
1,50
0,41

COST UNITARI TOTAL.......................................

73,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
EJ1BF69C

u

Cisterna encastada p/inodor+estruc.suport,p/envà
lleuger,h=1,2m,a=0,45-0,55m,6/9l,para.voluntària,acer inox.,col.fix.mec.

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar
en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i
amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament amb parada voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

A012J000
A013J000
BJ1BF6AC

0,450 H
0,112 H
1,000 u

BJ24E026
A%AUX0010250

1,000 u
0,122 %

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Cisterna encastada p/inodor+estruc.suport,p/envà
lleuger,h=1,2m,a=0,45-0,55m,descàrrega 6/9l,accionament para.voluntària
Mecanisme accionam.manual p/inod.,acabat acer inox.
Despeses auxiliars mà d'obra

22,30
19,12
192,01

10,04
2,14
192,01

71,23
2,50

71,23
0,31

COST UNITARI TOTAL.......................................

275,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS
amb SETANTA-TRES CÉNTIMOS
EJ22Y920

A012J000
A013J000
BJ22Y920
A%AUX0010150

0,050
0,020
1,000
0,015

u

Dutxa telèf.asper.regulab.,rosca.tub flex.,sintèt.,preu alt

H
H
u
%

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Dutxa telèfon asper.regulab.,p/rosc.tub flex.,sintèt.,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt
22,30
19,12
51,66
1,50

1,12
0,38
51,66
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

53,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-TRES EUROS amb DIVUIT
CÉNTIMOS
EJ23512G

u

Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

A012J000
A013J000
BJ23512G

0,600 H
0,150 H
1,000 u

A%AUX0010150

0,163 %

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Aixeta monocoman.p/lavab. p/munt.superf.sob.taul.o ap.s. cromat preu alt
,maniguets
Despeses auxiliars mà d'obra

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets
22,30
19,12
80,86

13,38
2,87
80,86

1,50

0,24

COST UNITARI TOTAL.......................................

97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-SET EUROS amb
TRENTA-CINC CÉNTIMOS
EJ239121

u

A012J000
A013J000
BJ239121

0,450 H
0,112 H
1,000 u

A%AUX0010150

0,122 %

Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/2"

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Aixeta senzilla,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cromat,preu
alt1/2"
Despeses auxiliars mà d'obra
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22,30
19,12
38,98

10,04
2,14
38,98

1,50

0,18
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

51,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-UN EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS
EJ2A8125

A012J000
A013J000
BJ2A8125
A%AUX0010150

1,000
0,250
1,000
0,271

u

Fluxor aboca.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"

H
H
u
%

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Fluxor aboca.,cromat,preu alt,1/2"
Despeses auxiliars mà d'obra

Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2"
22,30
19,12
113,51
1,50

22,30
4,78
113,51
0,41

COST UNITARI TOTAL.......................................

141,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-UN EUROS
EJ3237GG

A013J000
A012J000
%NAAA0150
BJ3237GG

0,200
0,800
0,217
1,000

u

Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=50mm,connec.ramal PVC

H
H
%
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Desguàs pipa p/plat dutxa,PVC,D=50mm,p/connect.ramal

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC
19,12
22,30
1,50
40,20

3,82
17,84
0,33
40,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

62,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-DOS EUROS amb DINOU
CÉNTIMOS
EJ33B16F

A013J000
A012J000
%NAAA0150
BJ33B16F

0,050
0,200
0,054
1,000

u

Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.

H
H
%
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,p/connectar
ramal

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
19,12
22,30
1,50
18,02

0,96
4,46
0,08
18,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

23,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS
EJ33B1NF

A013J000
A012J000
%NAAA0150
BJ33B1NF

0,023
0,091
0,025
1,000

u

Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin o equivalent, en polipropilè

H
H
%
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin o equivalent, en polipropilè,
model STUDOR MAXIVENT,

Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin o equivalent, en polipropilè, model STUDOR MAXIVENT, que inclou mecanisme amb diafragma de ventilació intern per a evitar el sifonament propi i induit,
reixeta de protecció anti-insectes i junta elàstica per a unir per pressió.Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
19,12
22,30
1,50
84,76

0,44
2,03
0,04
84,76

COST UNITARI TOTAL.......................................

87,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-SET
CÉNTIMOS
EJ33B1PF

u

Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 1.5l/s,AII s/UNE-EN
12380,connect.xarxa ev

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació

A013J000
A012J000
%NAAA0150

0,050 H
0,200 H
0,054 %

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
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22,30
1,50

0,96
4,46
0,08
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CODI

QUANTITAT UT

BJ33B1PF

RESUM
1,000 u

Sifó botella+vàlv.ventil.p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 1.5l/s,AII
s/UNE-EN 12380,p/connectar ramal

PREU

SUBTOTAL

42,21

42,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

47,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET EUROS amb
SETANTA-UN CÉNTIMOS
EJ38B4SF

u

Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2.5l/s,AII s/UNE-EN 12380,connect.xarxa
evac.

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2.5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

A012J000
A013J000
%NAAA0150
BJ38B4SF

0,200
0,050
0,054
1,000

H
H
%
u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Despeses auxiliars
Sifó botella+vàlv.ventil.p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2.5l/s,AII s/UNE-EN
12380,p/connectar ramal

22,30
19,12
1,50
30,59

4,46
0,96
0,08
30,59

COST UNITARI TOTAL.......................................

36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS EUROS amb NOU
CÉNTIMOS
EJ38B7DG

A013J000
A012J000
%NAAA0150
BJ38B7DG

0,050
0,200
0,054
1,000

u

Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

H
H
%
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,p/connect.ramal

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC
19,12
22,30
1,50
6,21

0,96
4,46
0,08
6,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb SETANTA-UN
CÉNTIMOS
EJ42U010

A0127000
BJ42U010
A%AUX0010150

u

0,250 h
1,000 u
0,059 %

Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat ,
col·locat amb fixacions mecàniques

Oficial 1a col·locador
Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
60,96
1,50

5,85
60,96
0,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

66,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA
CÉNTIMOS
EJ46U010

A0127000
BJ46U010
A%AUX0010150

u

0,250 h
1,000 u
0,059 %

Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Oficial 1a col·locador
Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
66,91
1,50

5,85
66,91
0,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-CINC CÉNTIMOS
EJ46U020

A0127000
BJ46U020
A%AUX0010150

u

1,000 h
1,000 u
0,234 %

Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques

Oficial 1a col·locador
Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
249,56
1,50

23,38
249,56
0,35

COST UNITARI TOTAL.......................................

273,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS
amb VINT-I-NOU CÉNTIMOS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EJ46U030

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Seient dutxa acer inoxidable NOFER ref. 15046.W

Seient dutxa acer inoxidable NOFER ref. 15046.W
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

208,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VUIT EUROS
EJ46U040

u

Rentacaps de perruqueria professional porcellana vitrificada + seient

Rentacaps de perruqueria professional porcellana vitrificada + seient
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS
EJ46U050

u

Guixetes accés acabat xapat fusta envernissada

Guixetes accés acabat xapat fusta envernissada
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-CINC EUROS
EJ46U055

u

Guixetes personal acabat fenòlic

Guixetes personal acabat fenòlic
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA EUROS
EJ4ZU010
A0122000
B0711010
BJ4ZU010
A%AUX0010150

0,250
0,500
1,000
0,059

u

Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar

h
kg
u
%

Oficial 1a paleta
Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)
Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
23,38
0,28
9,05
1,50

5,85
0,14
9,05
0,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb TRETZE CÉNTIMOS
EJ4ZU011

u

Dispensador paper industrial acer inoxidable NOFER ref. 05001.B

Dispensador de paper industrial acer inoxidable NOFER ref. 05001.B
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

54,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb DEU
CÉNTIMOS
EJ4ZU012

u

Penjador roba acer inoxidable NOFER serie NIZA SATINADO ref. 16851.S

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb SETANTA
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EJ62AC01

u

A013J000
A012J000
BJ62AC01

4,000 H
4,000 H
1,000 u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt per a tractament descalcificació aigua model CTM 2´´ de Culligan o equivalent,

Conjunt per a tractament descalcificació aigua model CTM 2´´ de Culligan o equivalent, format per columns de resines amb sistema de
sal sòlida i amb prefiltre autonetejable semiautomàtic Easy Max 2´´,
muntat sobre bancada, de cabal nominal 12,5 m3/h, pressió de funcionament mín.-màx. 2,4-8,6 bar, per a una temperatura máxima-mínima de l'aigua 49 ºC - 4,4 ºC, tensió eléctrica 230/24V - 50 Hz, consum de sal de 47,4 kg, amb 1 columna cilíndrica-vertical de PRFV
amb funda de PE de 533 mm de diàmetre i alçada (amb vàlvula) de
2.045 mm, de resina fortament àcida treballant en cicle sòdic, 1 Válvula multivía amb programador electrònic, volumètric, comptador de
turbina, connexions E/S aigua 2'' i connexió a desguàs de 3/4'', dipòsit de sal de PE alta densitat, vàlvula d'aspiració amb nivell de seguretat, fals fons i xemeneia, quadre elèctric, sacs de sal necessaris per a
la primera càrrega, filtre manòmetre, vàlvules de tall i de retenció. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Conjunt per a tractament descalcificació aigua model CTM 2´´ de Culligan o
equivalent, format per co

19,12
22,30
5.236,00

76,48
89,20
5.236,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

5.401,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL QUATRE-CENTS UN EUROS
amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS
EJ71AC01

A0122000
A0140000
%NAAA0250
BDP3AC01

4,500
4,500
1,931
1,000

u

Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar, Volum 40000 l,

h
h
%
u

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Dipòsit recoll.aigües pluv.soterr.,V=40000 l, ref. DRP 40000

Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar de polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV), volum 40000 l, diàmetre 2500 mm, longitud
8700 mm, diàmetre canonades 160 mm, 2 boques d'home de diàmetre 56cm, model DRP FE 40000 de REMOSA o equivalent. Inclou filtre
exterior, bomba submergible per a reg, i tots els accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
23,38
19,52
2,50
9.075,00

105,21
87,84
4,83
9.075,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

9.272,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS
EUROS amb VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS
EJ71AC02

u

A012M000

4,500 h

Tractament de cloració i filtració de Watelec o equivalent, per a dipòsit recollida aigües pluvials

Tractament de cloració i filtració de Watelec o equivalent, per a dipòsit recollida aigües pluvials format per:
- 1 Sistema de dosificació de hipoclorit sòdic format per una bomba
dosificadora model SM 2,5 l/ 12 kg. i dipòsit de 120 l.
- 1 Sistema de filtració model CTF M-04 inclou bombeig format per
una bomba centrifuga de 4 m3/h @ 1,5 bar amb motor de 0,75 kW i
quadre elèctric de protecció i maniobra
- 1 Envàs de 32 litres de Hipoclorit Sòdic
- 1 Test kit de clor i pH
Inclou transport, assistència tècnica per a muntatge i posta en marxa.
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

Oficial 1a muntador
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A013M000
BDP3AC02

RESUM
4,500 h
1,000 u

Ajudant muntador
Tractament de cloració i filtració de Watelec o equivalent, per a dipòsit
recollida aigües pluvials

PREU

SUBTOTAL

20,76
2.750,00

93,42
2.750,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

2.952,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS amb CATORZE CÉNTIMOS
EJAB1K11

A013J000
A012J000
%NAAA0250
BJAB1K20

6,500
6,500
2,692
1,000

u

Acumulador ACS 2500l,cubeta acer esmalt.,aïllam.poliuretà,col.

H
H
%
u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Despeses auxiliars
Acumulador ACS,2500l,cubeta acer esmalt.,aïll.poliuretà

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat
19,12
22,30
2,50
3.042,90

124,28
144,95
6,73
3.042,90

COST UNITARI TOTAL.......................................

3.318,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS
amb VUITANTA-SIS CÉNTIMOS
EJACAC02

u

Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS, model UFP 32/21 H C PN10
de Sedic

Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS,
model UFP 32/21 H C PN10 de Sedical o equivalent, de 40 kW de potència calorífica i 2,35 m3/h de cabal de producció d'aigua calenta sanitària, 80°C d'entrada i 65ºC de sortida al primari, 50°C d'entrada i
70ºC de sortida al secundari, de plaques d'acer inoxidable AISI
316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques inox de 1
1/4´´, 10 bar de pressió màxima de treball, col.locat sobre bancada,
inclòs elements antivibratoris, accessoris i connexions. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013J000
A012J000
BJACAC02

4,000 H
4,000 H
1,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS, model
UFP 32/21 H C PN10 de Sedic

19,12
22,30
707,70

76,48
89,20
707,70

COST UNITARI TOTAL.......................................

873,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS
amb TRENTA-VUIT CÉNTIMOS
EJACAC03

u

Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a circuit primari producció aigua calenta, model
UFP 34/6

Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a circuit primari producció aigua calenta, model UFP 34/69 H C PN10 de Sedical o equivalent, de 150 kW de potència calorífica i 8,80 m3/h de cabal de producció d'aigua calenta, 80°C d'entrada i 65ºC de sortida al primari,
60°C d'entrada i 75ºC de sortida al secundari, de plaques d'acer inoxidable AISI 316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques
inox de 1 1/4´´, 10 bar de pressió màxima de treball, col.locat sobre
bancada, inclòs elements antivibratoris, accessoris i connexions. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013J000
A012J000
BJACAC03

4,000 H
4,000 H
1,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a circuit primari producció aigua
calenta, model UFP 34/6

19,12
22,30
1.703,60

76,48
89,20
1.703,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.869,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS
amb VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EJM1240F

A012J000
A013J000
%NAAA0150
BJM1240F

0,250
0,050
0,065
1,000

PREU

u

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal

H
H
%
u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Despeses auxiliars
Comptador aigua,p/veloc.,llautó,3´´

SUBTOTAL

IMPORT

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades
de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal
22,30
19,12
1,50
604,18

5,58
0,96
0,10
604,18

COST UNITARI TOTAL.......................................

610,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS DEU EUROS amb
VUITANTA-DOS CÉNTIMOS
EJM1AC04

u

Subministrament i muntatge de conjunt format per preinstal·lació de comptador general d'aigua
2 1/2´

Subministrament i muntatge de conjunt format per preinstal·lació de
comptador general d'aigua 3´´ DN 75 mm, col·locat en armari, connectat a la branca d'escomesa i al tub d'alimentació, formada per
clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de prova; filtre
retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de
comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material auxiliar. Tot allotjat en armari de dimensions
segons normativa, porta amb clau companyia, interior arrebossat i
lliscat amb punt de desgüas connectat a la xarxa de claveguerons, senyalització amb esquema indeleble per localització subministre i número de l'instal·lador fixada a paret resistent, preparació de butlletins
legalitzats per l'instal·lador per contractar el subministre. Totalment
muntada, connexionada i provada, i autoritzat per la companyia subministradora.

A013J000
A012J000
A0140000
A0122000
A0132000
%NAAA0400
BNE1AC02
BN1156B0

0,640
1,280
3,000
3,000
3,000
2,308
1,000
2,000

H
H
h
h
h
%
u
u

BN8226B0

1,000 u

BNE1B300
BJMAAC01

1,000 u
1,000 u

BEUBU010
BJ5ZAC01

1,000 u
1,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Manobre
Oficial 1a paleta
Ajudant paleta
Despeses auxiliars
Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1´´.
Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant acer
Vàlvula
retenció,clap.+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7/EN-GJS-500-7,seient
metàl·lic
Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=3´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0.8mm
Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 1500x600x500 mm
Vàlvula de buidat,DN=1'',PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per
Material auxiliar per instal·lacions de lampisteria..

19,12
22,30
19,52
23,38
20,44
4,00
9,21
105,79

12,24
28,54
58,56
70,14
61,32
9,23
9,21
211,58

205,91

205,91

103,96
152,80

103,96
152,80

19,40
1,40

19,40
1,40

COST UNITARI TOTAL.......................................

944,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS amb VINT-I-NOU CÉNTIMOS
EJN1BF00

u

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives de la la companyia,
completa amb

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives
de la la companyia, completa amb clau de pas i vàlvula de retenció
de 3'', amb p.p. de canonades, conexió, fixació, tapa i ajudes de paleta.

BJN1NF00

1,000 u

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives de la la
companyia, completa amb

255,00

255,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

255,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EK12G228

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Arm.regulador A-25,Q=25m3/h,entrada PE D=32mm,sortida ràcord femella 1 1/2´´,Pent.mitjana
B,Psort.=2

Armari regulador normalitzat de designació A-25 per a un cabal de
25 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 1 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida
22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BK12G228

2,000
2,000
0,898
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Arm.regulador A-25,Q=25m3/h,entrada PE D=32mm,sortida ràcord femella 1
1/2´´,Pent.mitjana B,Psort.=2

24,16
20,76
1,50
242,93

48,32
41,52
1,35
242,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

334,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
amb DOTZE CÉNTIMOS
EK213216

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BK213210

0,750
0,750
0,337
1,000

u

Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Regulador pressió mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/vàlv.segur.,roscat

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa
de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs
24,16
20,76
1,50
359,02

18,12
15,57
0,51
359,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

393,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS
amb VINT-I-DOS CÉNTIMOS
EK223236

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BK223230

0,750
0,750
0,337
1,000

u

Vàlvula fuita,rosca.,DN=1´´,0.045-0.07bar,munt.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula fuita p/roscar,DN=1´´,0.045-0.07bar

Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0.045 a 0.07 bar de pressió, muntada entre tubs
20,76
24,16
1,50
263,48

15,57
18,12
0,51
263,48

COST UNITARI TOTAL.......................................

297,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS
EK22AC01

A013M000
A012M000
A013H000
A012H000
%NAAA0200
BG212710
BG329200
BM11AC01

1,500
1,500
4,500
4,500
2,694
15,000
54,000
2,000

u

Sistema de detecció automàtica de gas natural

h
h
h
h
%
m
m
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Despeses auxiliars
Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N
Conductor de Cu UNE ES07Z1-K (AS),baixa emissivitat fums,1x1,5mm2
Detector de gas metà catalític model AE/GI-TS292KM de Aguilera
Electronica o equivalent
Sirena per a sistema detecció gas, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54
Central microprocesada model AE/GI-CE408PD de Aguilera Electronica o
equivalent

BM13AC01

1,000 u

BM12AC01

1,000 u

Sistema de detecció automàtica de gas natural compost per 2 detectors de gas metà catalític connectats a central de detecció microprocessada per al control de 4 sensors ampliables, amb 2 bateries recarregables, muntada sobre paret. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
20,73
24,16
2,00
0,70
0,43
266,10

31,14
36,24
93,29
108,72
5,39
10,50
23,22
532,20

120,13

120,13

793,80

793,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.754,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS
EK236216

u

Filtre p/tub,DN=2´´,<4bar,pla,munt.

Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima
de servei, pla i muntat entre tubs
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BK236210

RESUM
1,100
1,100
0,494
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Filtre p/tub,DN=2´´,<4bar,pla

PREU

SUBTOTAL

24,16
20,76
1,50
125,52

26,58
22,84
0,74
125,52

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

175,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-CINC EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS
EK246316

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BK246310

0,900
0,900
0,404
1,000

u

Comptador G16 connex.rosc.D=2´´,Q<25m3/h(n),manxa,munt.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Comptador G16 p/roscar D=2´´,25m3/h(n),manxa

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa
i muntat entre tubs
24,16
20,76
1,50
423,58

21,74
18,68
0,61
423,58

COST UNITARI TOTAL.......................................

464,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE
EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMOS
EK621190

A012M000
A013M000
%NAAA0150
B0A71K02
BFY5AD00
BFYB3842
BK621190

1,500
1,500
0,674
3,000
1,000
1,000
1,000

u

Tija DN=50mm, tub PE 80 D=63mm-tub coure D=54mm

h
h
%
u
u
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Abraçadora metàl.,d/int.=63mm
Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=54mm,p/soldar per capilaritat
Pp.elem.munt.p/tubs PE mitj.dens. DN=50mm,10bar,p/soldar
Tija DN=50mm, tub PE 80 D=63mm-tub coure D=54mm

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de
coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà
24,16
20,76
1,50
1,00
0,63
0,27
117,65

36,24
31,14
1,01
3,00
0,63
0,27
117,65

COST UNITARI TOTAL.......................................

189,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EKK15221

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BKK15220

0,150
0,150
0,067
1,000

u

Reix.ventilació estampada alumini 20x20cm,fix.mec.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Reix.ventilació estampada alumini 20x20cm

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament
20,76
24,16
1,50
3,81

3,11
3,62
0,10
3,81

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÉNTIMOS
EKK15331

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BKK15330

0,200
0,200
0,090
1,000

u

Reix.ventilació estampada alumini 30x30cm,fix.mec.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Reix.ventilació estampada alumini 30x30cm

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament
20,76
24,16
1,50
5,76
COST UNITARI TOTAL.......................................

4,15
4,83
0,14
5,76
14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EL711KAA

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Muntacamilles s/reduct.,1m/s,trans.mig,15pers./3parad.,qual.mitj.,embarc.simp.,L 2 inox./L 2
inox.,CDS

Muntacamilles elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor (Gearless) i corba d'acceleració i desacceleració
progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 15 persones
(càrrega màxima de 1125 kg), de 3 parades (recorregut 9,6 m), habitacle de qualitat mitjana de 2100x1200x2139 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2100 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de 900x2100
mm, maniobra col·lectiva de pujada i baixada simple, amb marcatge
CE segons REAL DECRETO 203/2016
Schindler 3300 o equivalent.

A012M000
A013M000
BL411RA1

220,000 h
220,000 h
1,000 u

BL4M1KA1

3,000 u

A%AUX0010350

98,824 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Muntacam.elèc.s/maq.,s/reduct.,1m/s,trans.
mig,15pers./2-6parad.,qual.mitj.,embarc.simp.,L 2 inox.,CDS
Mat.parad.muntacam.,1m/s,trans.mig,13pers./2-6parad.,qual.mitj.,L 2
inox.,CDS
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
24.038,43

5.315,20
4.567,20
24.038,43

1.167,29

3.501,87

3,50

345,88

COST UNITARI TOTAL.......................................

37.768,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SET MIL SET-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS
EM112120

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BMY11000
BM112120

0,240
0,240
0,108
1,000
1,000

u

Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

h
h
%
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
P.p.elements especials p/detector
Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
24,16
20,76
1,50
0,35
44,11

5,80
4,98
0,16
0,35
44,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-CINC EUROS amb
QUARANTA CÉNTIMOS
EM112520

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BM112520
BMY11000

0,240
0,240
0,108
1,000
1,000

u

Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

h
h
%
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície
P.p.elements especials p/detector

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment
20,76
24,16
1,50
38,90
0,35

4,98
5,80
0,16
38,90
0,35

COST UNITARI TOTAL.......................................

50,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA EUROS amb DINOU
CÉNTIMOS
EM12A026

u

Central detecció incendis analògica p/2 bucles,199 elements p/bucle,amb doble
alimentació,func.autoa

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i
clau, i muntada a la paret

A013M000
A012M000
%NAAA0150

1,200 h
1,200 h
0,539 %

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BMY12000
BM12A020

RESUM
1,000 u
1,000 u

P.p.elements especials p/centrals detecció
Central detecció incendis analògica p/2 bucles,199 elements p/bucle,amb
doble alimentació,func.autoa

PREU

SUBTOTAL

0,65
645,46

0,65
645,46

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

700,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS EUROS amb VUITANTA-DOS
CÉNTIMOS
EM12AC05

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BM12AC03

0,200
0,200
0,090
1,000

u

Sub i munt moduls relé endollables amb sortida programable per a adaptar a la central

h
h
%
UT

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Modul relé endollable amb sortida programable per a adaptar a la central
d'incendi per a sortida d'a

Subministre i muntatge de moduls relé endollables amb sortida programable per a adaptar a la central d'incendi per a sortida d'alarma a
central de control de clima, megafonia i dos reserves. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
24,16
20,76
1,50
12,46

4,83
4,15
0,14
12,46

COST UNITARI TOTAL.......................................

21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÉNTIMOS
EM132312

u

Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,col.ext.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP-66,UNE-EN
54-3,p/ext.
P.p.elements especials p/siren.

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BM132312

0,240
0,240
0,108
1,000

BMY13000

1,000 u

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
20,76
24,16
1,50
122,50

4,98
5,80
0,16
122,50

0,58

0,58

COST UNITARI TOTAL.......................................

134,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb
DOS CÉNTIMOS
EM21AC01

u

Conjunt armari incendis: BIE-25, ext. pols 6Kg, pulsador

h
h
%
u
u
u
u
u
u
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
P.p.elements especials p/extint.
P.p.elements especials p/pols.alarm.
P.p.elements especials p/boq.incendi
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat
Armari d'incendis p/muntar superf.
Polsador analògic
Boca d'incendi enllaç,D=25mm,BIE-25,armari
Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,senyal
llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.
P.p.elements especials p/siren.

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BMY31000
BMY14000
BMY23000
BM312611
BM3AAC05
BM14ZPA1
BM231440
BM132321

0,400
0,400
0,180
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

BMY13000

1,000 u

Conjunt d'armari d'incendis de 1050x680x200 mm, tot en xapa d'acer Inox per configuració en horitzontal tipus WALLMTH25/1S de
Macoin o equivalent, per muntar empotrat segons criteris DF, compost per un mòdul per a BIE-25, armari per a extintor de pols de 6 kg
i mòdul tècnic per a pulsador i sirena, amb porta cega d'inox. Inclós
BIE-25, pulsador, sirena i extintor de pols de 6 kg tot tipus Maicon o
equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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20,76
24,16
1,50
0,31
0,29
0,60
39,02
335,00
61,30
254,39
79,54

8,30
9,66
0,27
0,31
0,29
0,60
39,02
335,00
61,30
254,39
79,54

0,58

0,58
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
789,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb
VINT-I-SIS CÉNTIMOS
EM31261J

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BM312611
BMY31000

0,200
0,200
0,090
1,000
1,000

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

h
h
%
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat
P.p.elements especials p/extint.

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
20,76
24,16
1,50
39,02
0,31

4,15
4,83
0,14
39,02
0,31

COST UNITARI TOTAL.......................................

48,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS
EM31261K

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BM312611
BMY31000
BM3A1000

0,400
0,400
0,180
1,000
1,000
1,000

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.

h
h
%
u
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat
P.p.elements especials p/extint.
Armari p/extint.p/muntar superf.

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
24,16
20,76
1,50
39,02
0,31
32,55

9,66
8,30
0,27
39,02
0,31
32,55

COST UNITARI TOTAL.......................................

90,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA EUROS amb ONZE CÉNTIMOS
EM312B1R

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BM312B1R

0,100
0,100
0,045
1,000

u

Extintor manual pols seca poliv.,25kg,pressió incorpo.,+ rodes

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Extintor pols seca poliv.,25kg,pressió incorpo.+ rodes

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb rodes
24,16
20,76
1,50
199,03

2,42
2,08
0,07
199,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

203,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRES EUROS amb
SEIXANTA CÉNTIMOS
EM31351J

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BMY31000
BM313511

0,200
0,200
0,090
1,000
1,000

u

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

h
h
%
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
P.p.elements especials p/extint.
Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
24,16
20,76
1,50
0,31
72,82

4,83
4,15
0,14
0,31
72,82

COST UNITARI TOTAL.......................................

82,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS EUROS amb VINT-I-CINC
CÉNTIMOS
EM31351K

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BM3A1000
BMY31000
BM313511

0,400
0,400
0,180
1,000
1,000
1,000

u

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.

h
h
%
u
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Armari p/extint.p/muntar superf.
P.p.elements especials p/extint.
Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
20,76
24,16
1,50
32,55
0,31
72,82

8,30
9,66
0,27
32,55
0,31
72,82

COST UNITARI TOTAL.......................................

123,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-TRES EUROS amb
NORANTA-UN CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EM42AC01

u

A012M000
A013M000
BM42AC01

16,000 h
16,000 h
1,000 u

EF42136B

15,000 m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Subministre i instal.lació de sistema d'extinció per gas, format per bateria de 14 cilindres de 120

Sistema d'extinció per a cuines industrials model AEX/SFK9.5 de
Aguilera Electronica o equivalent, amb tub sensor de temperatura, cilindre de 12,4 litres, vàlvula de tret amb manòmetre incorporat, 9,5 litres d'agent extintor GUARDEX, canonada AISI 304 12mm, manòmetre final de línia, ferramenta de subjecció del cilindre, actuador manual per al sistema lineal de detecció amb sensor de pressió amb sortida per relé per a la realització de maniobres, 2 difusors acer inoxidable de descàrrega d'un cabal direccional 3/8 ´´femella, 5 difusors d'acer inoxidable de descàrrega d'un cabal amb cobertura alta 3/8 ´´femella i 1 difusor acer inoxidable de descàrrega de dos cabals direccional 3/8 ´´femella. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Sistema d'extinció per a cuines industrials model AEX/SFK9.5 de Aguilera
Electronica o equivalent
Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),15x0.6,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

24,16
20,76
2.198,08

386,56
332,16
2.198,08

6,32

94,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

3.011,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL ONZE EUROS amb SEIXANTA
CÉNTIMOS
EM91AC01

u

Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb una terminal del sistema
INGESCO-PDC o equi

Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb una terminal del sistema INGESCO-PDC o equivalent (parallamps normalitzat
segons norma UNE 21.186) i materials necessaris per a la instal·lació
d'un parallamps:
- 1 terminal aeri de captació INGESCO PDC mod. 3.1 parallamps normalitzat no electrónic o equivalent
- 1 peça d'adaptació capçal a suport (1'1/2'')
- 1 joc de fixació pel suport, anclatge de placa 15 cm
- 1 suport de tub de ferro galvanitzat de 5,8 metres de longitud (en
dues peces+peça d'unió+3 cargols mètrica 12)
- 1 protector tipus via d'espurnes
- 30 ut. de cable de coure nu de 50 mm2 de secció
- 30 ut. de tub de protecció de PVC
- 1 tub de protecció de Fe galvanitzat + 3 abraçadores+tacs i tirafons
- 1 arqueta de registre
- 1 pont de comprovació format per pletina de coure sobre ailladors
i dos terminals de connexió
- 1 electrode de presa a terra segons necessitats del muntatge
- 6 ut. de compost mineral QUIBACSOL G.
- 1 maneguet tipus t per connexions.
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012M000
A013M000
%NAAA0350
BM91AC01
BMY91000

12,000
12,000
5,390
1,000

h
h
%
u

1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Parallamps equipat amb una terminal del sistema INGESCO-PDC o
equivalent
P.p.elements especials p/parallamps
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24,16
20,76
3,50
3.405,51

289,92
249,12
18,87
3.405,51

24,46

24,46
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
3.987,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET
EUROS amb VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS
EM91AC02

A013M000
A012M000
%NAAA0350
BMY91000
BG48AC01

12,000
12,000
5,390
1,000
1,000

u

Subministrament i instal·lació de un sistema de protecció intern contra sobretensions

h
h
%
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
P.p.elements especials p/parallamps
Protector p/sobret.perman.+transit.,Cat. I per a connexió en serie en línies
monofàsiques
Descarregador de corrent del llamp Cat. III bipolar de 50 kA d'intensitat de
descàrrega (8/20)
Protector model ABSORBER MCD/15

BG48AC03

1,000 u

BG48AC02

1,000 u

Subministrament i instal·lació de un sistema de protecció intern contra sobretensions formada per:
* protecció a nivell de línia principal (categoria III) i línia de distribució secundaria o de nivell inferior (categoria II):
- 1 descarregador de corrent del llamp Cat. III bipolar de 50 kA d'intensitat de descàrrega (8/20)
* protecció fina per a línies de baixa energia i càrregues de baix consum (categoria I):
- 1 protector contra sobretensions Cat. I per a connexió en sèries de
línies monofàsiques (fins a 20 A) 7kA d'intensitat màxima de descàrrega
- 1 protector model ABSORBER MCD/15
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
20,76
24,16
3,50
24,46
106,25

249,12
289,92
18,87
24,46
106,25

623,65

623,65

272,50

272,50

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.584,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE
EUROS amb SETANTA-SET CÉNTIMOS
EM91AC03

u

Subministrament i col·locació d'un comptador de llamps CDR-1 i un mesurador de corrent PCS
de INGESC

Subministrament i col·locació d'un comptador de llamps CDR-1 i un
mesurador de corrent PCS de INGESCO o equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013M000
A012M000
%NAAA0350
BMY91000
BM91AC03
BM91AC02

12,000
12,000
5,390
1,000
1,000
1,000

h
h
%
u
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
P.p.elements especials p/parallamps
Mesurador de corrent PCS, de INGESCO o equivalent
Comptador de llamps CDR-1, de INGESCO o equivalent

20,76
24,16
3,50
24,46
198,57
567,34

249,12
289,92
18,87
24,46
198,57
567,34

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.348,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
EM91AC04

PA

Certificat d'Inspecció de la instal·lació de parallamps a través de la Entitat d'Inspecció núm. 41/E

Certificat d'Inspecció de la instal·lació de parallamps a través de la Entitat d'Inspecció núm. 41/EI069, acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

402,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS DOS EUROS amb
TRENTA CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EM91AC05

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Subministrament i instal·lació de sistema de protecció preventiva contra el llamp IPSO, de
INGESCO o

Subministrament i instal·lació de sistema de protecció preventiva
contra el llamp IPSO, de INGESCO o equivalent, format per:
- 1 sensor extern (antena)
- 1 cable de connexió antena-mòdul (15 m)
- 1 mòdul de control IPSO
- 1 adaptador 240 V AC/6 VDC
- 1 manual usuari
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013M000
A012M000
%NAAA0350
BM91AC04
BMY91000

12,000
12,000
5,390
1,000
1,000

h
h
%
u
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Detector de llamps IPSO, de INGESCO o equivalent
P.p.elements especials p/parallamps

20,76
24,16
3,50
720,00
24,46

249,12
289,92
18,87
720,00
24,46

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.302,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS DOS EUROS amb
TRENTA-SET CÉNTIMOS
EMSB31A2

u

Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1.5mm,col.fixat
mecànicame

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

A012M000
%NAAA0150
B0A61500
BMSB31A0

0,300
0,073
4,000
1,000

h
%
u
u

Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Tac niló D<=5mm,+vis
Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
polipropilè,gruix=1.5mm

24,16
1,50
0,09
7,32

7,25
0,11
0,36
7,32

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS
EN115674

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
en pericó de canalització soterrada

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN115670

0,375
0,375
0,169
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

24,16
20,76
1,50
26,36

9,06
7,79
0,25
26,36

COST UNITARI TOTAL.......................................

43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-SIS CÉNTIMOS
EN115697

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix llautó,volant
acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BN115690

0,300
0,300
0,135
1,000

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant acer

20,76
24,16
1,50
45,95

6,23
7,25
0,20
45,95

COST UNITARI TOTAL.......................................

59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EN1156A7

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BN1156A0

0,330
0,330
0,148
1,000

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

20,76
24,16
1,50
85,02

6,85
7,97
0,22
85,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

100,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT EUROS amb SIS CÉNTIMOS
EN1156B7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix llautó,volant
acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN1156B0

0,550
0,550
0,247
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant acer

24,16
20,76
1,50
105,79

13,29
11,42
0,37
105,79

COST UNITARI TOTAL.......................................

130,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA EUROS amb
VUITANTA-SET CÉNTIMOS
EN313427

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN313420

0,165
0,165
0,074
1,000

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/8´´,PN=16bar,superf.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/8´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
24,16
20,76
1,50
9,88

3,99
3,43
0,11
9,88

COST UNITARI TOTAL.......................................

17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb QUARANTA-UN
CÉNTIMOS
EN314427

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN314420

0,165
0,165
0,074
1,000

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2´´,PN=16bar,superf.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
24,16
20,76
1,50
10,80

3,99
3,43
0,11
10,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb TRENTA-TRES
CÉNTIMOS
EN315427

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BN315420

0,165
0,165
0,074
1,000

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16bar,superf.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
20,76
24,16
1,50
14,39

3,43
3,99
0,11
14,39

COST UNITARI TOTAL.......................................

21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-DOS
CÉNTIMOS

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EN316427

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BN316420

0,200
0,200
0,090
1,000

PREU

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar,superf.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
20,76
24,16
1,50
21,05

4,15
4,83
0,14
21,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS amb DISSET CÉNTIMOS
EN317427

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN317420

0,250
0,250
0,112
1,000

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/4,PN=16bar,superf.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/4,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
24,16
20,76
1,50
29,15

6,04
5,19
0,17
29,15

COST UNITARI TOTAL.......................................

40,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
EN318324

A012M000
A013M000
%NAAA0150
B0F1D2A1
BDKZ3170
BN318320
B0DF8H0A
B0312500
B0641080

0,375
0,375
0,169
8,000
1,000
1,000
1,000
0,027
0,570

u

Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1´´1/2,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot.

h
h
%
u
u
u
u
t
m3

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg
Vàlvula esfera manual+rosca DN=1´´1/2,PN=10bar,bronze
Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada
24,16
20,76
1,50
0,18
30,70
37,16
1,25
14,67
50,68

9,06
7,79
0,25
1,44
30,70
37,16
1,25
0,40
28,89

COST UNITARI TOTAL.......................................

116,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETZE EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS
EN318427

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN318420

0,250
0,250
0,112
1,000

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula esfera manual+rosca DN=1´´1/2,PN=16bar,bronze

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
24,16
20,76
1,50
40,35

6,04
5,19
0,17
40,35

COST UNITARI TOTAL.......................................

51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-UN EUROS amb
SETANTA-CINC CÉNTIMOS
EN31B427

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN31B420

0,550
0,550
0,247
1,000

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3´´,PN=16bar,superf.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3´´,PN=16bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
24,16
20,76
1,50
216,98

13,29
11,42
0,37
216,98

COST UNITARI TOTAL.......................................

242,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS
amb SIS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EN723945

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN723945

0,420
0,420
0,189
1,000

PREU

u

Vàlvula seient 2 vies,rosca 2'',kvs=40,16bar,r>15mm,fosa,servomotor 0-10V

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula seient 2 vies,rosca 2'',kvs=40,16bar,r>15mm,fosa,servomotor 0-10V

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada
24,16
20,76
1,50
588,46

10,15
8,72
0,28
588,46

COST UNITARI TOTAL.......................................

607,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS SET EUROS amb
SEIXANTA-UN CÉNTIMOS
EN74BC17

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN74BC10

0,400
0,400
0,180
1,000

u

Vàlv.reduct.rosca,DN=3´´,PN=25bar,difer.19-24bar,llautó,preu mitjà,superf.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula reduc.pres.+rosca,DN=3´´,PN=25bar,difer.19-24bar,llautó,preu mitjà

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre
19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
24,16
20,76
1,50
345,45

9,66
8,30
0,27
345,45

COST UNITARI TOTAL.......................................

363,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS
EN8124E7

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BN8124E0

0,550
0,550
0,247
1,000

u

Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=3´´,PN=8bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=3´´,PN=8bar,llautó/llautó,seient metàl·lic

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
20,76
24,16
1,50
67,05

11,42
13,29
0,37
67,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

92,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-DOS EUROS amb TRETZE
CÉNTIMOS
EN8125A7

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BN8125A0

0,250
0,250
0,112
1,000

u

Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
20,76
24,16
1,50
18,98

5,19
6,04
0,17
18,98

COST UNITARI TOTAL.......................................

30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS amb TRENTA-VUIT
CÉNTIMOS
EN818424

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BN818420

0,375
0,375
0,169
1,000

u

Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.sot.

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,bronze

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada
24,16
20,76
1,50
43,35

9,06
7,79
0,25
43,35

COST UNITARI TOTAL.......................................

60,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA EUROS amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ENCAC01

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-20 de
Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-20 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FT02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 1. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BNCC01AC01

1,100
1,100
0,504
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model
SMGreen K2-20 de Sedical o equiva

21,14
24,65
1,50
237,20

23,25
27,12
0,76
237,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

288,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS
ENCAC02

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-25 de
Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-25 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 2. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BNCC01AC02

1,100
1,100
0,504
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model
SMGreen K2-25 de Sedical o equiva

24,65
21,14
1,50
356,30

27,12
23,25
0,76
356,30

COST UNITARI TOTAL.......................................

407,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS SET EUROS amb
QUARANTA-TRES CÉNTIMOS
ENCAC03

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-32 de
Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-32 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 2. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000
A013G000
%NAAA0150
BNCC01AC03

1,100
1,100
0,504
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model
SMGreen K2-32 de Sedical o equiva

24,65
21,14
1,50
366,80

27,12
23,25
0,76
366,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

417,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS DISSET EUROS amb
NORANTA-TRES CÉNTIMOS
ENCAC04

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-40 de
Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-40 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FH02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 3. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012G000

1,100 h

Oficial 1a calefactor
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

A013G000
%NAAA0150
BNCC01AC04

RESUM
1,100 h
0,504 %
1,000 u

Ajudant calefactor
Despeses auxiliars
Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model
SMGreen K2-40 de Sedical o equiva

PREU

SUBTOTAL

21,14
1,50
726,80

23,25
0,76
726,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

777,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS SETANTA-SET EUROS amb
NORANTA-TRES CÉNTIMOS
ENCAC05

u

Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15 de Sedical o equivalent, amb actuador tot/res a
230v tip

Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15 de Sedical o equivalent, amb actuador tot/res a 230v tipus EV03 i ajust extern de cabal
amb cartutx Y. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013G000
A012G000
%NAAA0150
BNCC01AC05

1,100
1,100
0,504
1,000

h
h
%
u

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Despeses auxiliars
Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15 de Sedical o equivalent, amb
actuador tot/res a 230v tip

21,14
24,65
1,50
181,70

23,25
27,12
0,76
181,70

COST UNITARI TOTAL.......................................

232,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-TRES CÉNTIMOS
ENF11A10

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BNF11A10

0,165
0,165
0,074
1,000

u

Vàlvula termostàtica mescladora,bronze,DN=20mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=20mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula
de regulació de la temperatura preajustada, muntada
24,16
20,76
1,50
367,85

3,99
3,43
0,11
367,85

COST UNITARI TOTAL.......................................

375,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS
amb TRENTA-VUIT CÉNTIMOS
ENF11A20

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BNF11A20

0,200
0,200
0,090
1,000

u

Vàlvula termostàtica mescladora,bronze,DN=25mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=25mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula
de regulació de la temperatura preajustada, muntada
20,76
24,16
1,50
423,02

4,15
4,83
0,14
423,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

432,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS
amb CATORZE CÉNTIMOS
ENF11A40

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BNF11A40

0,250
0,250
0,112
1,000

u

Vàlvula termostàtica mescladora,bronze,DN=40mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=40mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula
de regulació de la temperatura preajustada, muntada
24,16
20,76
1,50
772,47

6,04
5,19
0,17
772,47

COST UNITARI TOTAL.......................................

783,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS
amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ENG1U020

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BNG1U020

0,165
0,165
0,074
1,000

PREU

u

Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
24,16
20,76
1,50
4,19

3,99
3,43
0,11
4,19

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb SETANTA-DOS
CÉNTIMOS
ENG1U030

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BNG1U030

0,165
0,165
0,074
1,000

u

Vàlvula gas DN20,rosca gas H G3/4'', junt pla M G1''

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula gas DN20,rosca gas H G3/4'', junt pla M G1''

Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
20,76
24,16
1,50
5,77

3,43
3,99
0,11
5,77

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb TRENTA CÉNTIMOS
ENG1U060

A012M000
A013M000
%NAAA0150
BNG1U060

0,250
0,250
0,112
1,000

u

Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''

h
h
%
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
24,16
20,76
1,50
72,56

6,04
5,19
0,17
72,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

83,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-SIS CÉNTIMOS
ENG1U070

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BNG1U070

0,300
0,300
0,135
1,000

u

Vàlvula gas DN50,rosca gas H G2'', junt pla M G2''1/2

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Vàlvula gas DN50,rosca gas H G2'', junt pla M G2''1/2

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
20,76
24,16
1,50
164,60

6,23
7,25
0,20
164,60

COST UNITARI TOTAL.......................................

178,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-VUIT EUROS amb
VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
ENG6A224

A013M000
A012M000
%NAAA0150
BNG6A224

0,170
0,170
0,076
1,000

u

Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 3/4'',350mbar,muntada

h
h
%
u

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 3/4'',350mbar

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 3/4'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada
20,76
24,16
1,50
63,86

3,53
4,11
0,11
63,86

COST UNITARI TOTAL.......................................

71,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN
CÉNTIMOS
ENG6A254

A013M000
A012M000
%NAAA0150

u

0,300 h
0,300 h
0,135 %

Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 1 1/2'',350mbar,muntada

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Despeses auxiliars
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

BNG6A254

RESUM
1,000 u

Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 1 1/2'',350mbar

PREU

SUBTOTAL

112,10

112,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

125,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-CINC EUROS amb
SETANTA-VUIT CÉNTIMOS
ENL1AC06

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B03, format per 2 bombes simples
in-line d

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B03, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model A 25/11-B de Sedical o equivalent, cabal=2,3 m3/h i
pressió=7,1 mca, temperatura de treball min/max 15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2820 rpm, IP44, amb
connexions roscades 1 1/2´´, muntada entre tubs, inclòs elements
elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013J000
A012J000
BNL1AC06

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bomba circuladora simple in-line de rotor humit d'alta eficiència de velocitat
variable amb variador

19,12
22,30
924,00

47,80
55,75
1.848,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.951,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN
EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
ENL1AC07

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B04, format per 2 bombes simples
in-line d

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B04, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec, model SAP
25/125-0.25/Bb de Sedical o equivalent, cabal=1,7 m3/h i pressió=7.7 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació
trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de 2950 rpm, IP54, amb connexions roscades 1'´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A013J000
A012J000
BNL1AC07

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bomba circuladora in line C/B04, format per bomba doble de rotor sec, per a
circuit ACS

19,12
22,30
1.274,00

47,80
55,75
2.548,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.651,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN
EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

ENL1AC08

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt bombes criculadores per a circuit consum ACS A/B05, format per 2 bombes simples
in-line de r

Conjunt bombes criculadores per a circuit consum ACS A/B05, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model AMC 25/6-B de Sedical o equivalent, cabal=1,9 m3/h
i pressió=4,8 mca, temperatura de treball min/max 15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850 rpm, IP44, amb
connexions roscades 1´´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics
antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules
antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013J000
A012J000
BNL1AC08

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bomba circuladora simple in-line de rotor humit d'alta eficiència de velocitat
variable amb variador

19,12
22,30
974,00

47,80
55,75
1.948,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.051,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINQUANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
ENL1AC09

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B01, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model AM 40/18-B de Sedical o equivalent, cabal=10,95
m3/h i pressió=10,84 mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC,
alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850 rpm, IP44,
embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.

A013J000
A012J000
BNL1AC09

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bomba criculadora simple in-line de rotor humit d'alta eficiència de velocitat
variable amb variador

19,12
22,30
2.127,00

47,80
55,75
4.254,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.357,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

ENL1AC10

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B02, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SIM80/190.1-2.2 KSV
de Sedical o equivalent, cabal=19.98 m3/h i pressió=14.13 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 1852rpm, IP54, embridada DN80, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A012J000
A013J000
BNL1AC10

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Bomba criculadora simple in-line de rotor sec amb variador de freqüència i
sondes de pressió incorpo

22,30
19,12
3.653,00

55,75
47,80
7.306,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

7.409,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS
amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
ENL1AC11

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B01, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 40/8-B de Sedical o equivalent, cabal=6.9 m3/h i pressió=6.8
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN40,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A012J000
A013J000
BNL1AC11

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Bomba criculadora simple in-line de rotor humit d'alta eficiència amb variador
de freqüència i sonde

22,30
19,12
1.399,00

55,75
47,80
2.798,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

2.901,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOU-CENTS UN EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

ENL1AC12

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B02, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 65/12-B de Sedical o equivalent, cabal=17.2 m3/h i pressió=8.6
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN65,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A013J000
A012J000
BNL1AC12

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bomba criculadora simple in-line de rotor humit d'alta eficiència amb variador
de freqüència i sonde

19,12
22,30
2.409,00

47,80
55,75
4.818,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.921,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-UN
EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
ENL1AC13

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 40/18-B de Sedical o equivalent, cabal=4.0 m3/h i pressió=12.8
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN40,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

A013J000
A012J000
BNL1AC13

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2
bombes simples in-line

19,12
22,30
2.127,00

47,80
55,75
4.254,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.357,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

ENL1AC14

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B07, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B07, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SIP 40/145.1-1.5 KSV
de Sedical o equivalent, cabal=8.3 m3/h i pressió=18.1 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica 400V/50Hz i
règim de gir de 2702rpm, IP54, embridada DN40, muntada entre
tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de
pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012J000
A013J000
BNL1AC14

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Bomba criculadora simple in-line de rotor sec amb variador de freqüència i
sondes de pressió incorpo

22,30
19,12
3.204,00

55,75
47,80
6.408,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

6.511,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
ENL1AC15

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B08, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B08, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SAP 25/125-0.65 KSC
de Sedical o equivalent, cabal=3.3 m3/h i pressió=17.7 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica 400V/50Hz i
règim de gir de 2803 rpm, IP54, embridada DN25, muntada entre
tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de
pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A013J000
A012J000
BNL1AC15

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista
Bomba criculadora simple in-line de rotor sec amb variador de freqüència i
sondes de pressió incorpo

19,12
22,30
2.057,00

47,80
55,75
4.114,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.217,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL DOS-CENTS DISSET
EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ENL1AC16

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B09, format per 2 bombes simples
in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B09, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SAP 25/125-0.65 KSV
de Sedical o equivalent, cabal=5.1 m3/h i pressió=15.8 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica 400V/50Hz i
règim de gir de 2884 rpm, IP54, embridada DN25, muntada entre
tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de
pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

A012J000
A013J000
BNL1AC16

2,500 H
2,500 H
2,000 u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Bomba circuladora simple in-line de rotor sec amb variador de freqüència i
sondes de pressió incorpo

22,30
19,12
2.424,00

55,75
47,80
4.848,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.951,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
EQ512J51

A0122000
A0140000
BJ1ZQ000
BQ512J50
D0701641
A%AUX0010250

x 1,05

1,200
0,600
4,500
1,000
0,005

m2

Taulell pedra calcària nac.,g=20mm,preu mitjà,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural encast.

h
h
u
m2
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Suport mural sanit.
Pedra calcària nac.,p/taulells,g=20mm,preu mitjà,llarg.=60-99cm
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

0,398 %

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclòs p.p. sòcol perímetral del materix material i estructura de suport d'acer galvanitzat.
23,38
19,52
16,32
56,84
76,06

28,06
11,71
73,44
56,84
0,40

2,50

1,00

COST UNITARI TOTAL.......................................

171,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS
EQ51JT00

m

Taulell de recepció format per subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb suports col·locats
ca

Taulell de recepció format per subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb suports i ancoratges, col·locats cada 150 cm, i taulell de
60 cm d'amplada format per placa de DM de 19 mm, pintada, i estanteria de 30 cm formada per placa de DM de 19 mm pintada. Tots segons especificacions de projecte.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

845,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
EQ8AU010

u

Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material
vitrificat,1800W,Q=3.6m3/min.,instal·lat

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, instal·lat

A012M000
A013M000
BQ8AU010
A%AUX0010150

0,400
0,400
1,000
0,180

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
143,73
1,50

9,66
8,30
143,73
0,27

COST UNITARI TOTAL.......................................

161,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb
NORANTA-SIS CÉNTIMOS
19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

EW033GL04

PA

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Legalització de la instal·lació d'incendis, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la

Legalització de la instal·lació d'incendis, certificat final d'obra, taxes i
còpia del projecte a la propietat.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINC-CENTS EUROS
EW033GL05

PA

Legalització del projecte de climatització, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la

Legalització del projecte de climatització, certificat final d'obra, taxes
i còpia del projecte a la propietat.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL EUROS
EW033GL06

PA

Legalització del projecte d'electricitat, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la p

Legalització del projecte d'electricitat, certificat final d'obra, taxes i
còpia del projecte a la propietat.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

3.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINC-CENTS EUROS
EW033GL07

PA

Legalització del projecte de gas, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la propietat

Legalització del projecte de gas, certificat final d'obra, taxes i còpia
del projecte a la propietat.

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

1.250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
F2191305

A0150000
C1101200
C1313330
A%AUX0010150

0,100
0,050
0,024
0,020

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

h
h
h
%

Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Despeses auxiliars mà d'obra

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
20,19
15,65
50,90
1,50

2,02
0,78
1,22
0,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb CINC CÉNTIMOS
F2194JB1

A0150000
C1101200
C1313330
A%AUX0010150

0,350
0,119
0,019
0,071

m2

Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

h
h
h
%

Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Despeses auxiliars mà d'obra

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
20,19
15,65
50,90
1,50

7,07
1,86
0,97
0,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb UN CÉNTIMOS
F2221231

A0140000
A%AUX0010150

m

0,507 h
0,099 %

Excav.rasa instal.15x30cm,rebl.+compact.m.man.

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals

Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra

19,52
1,50

9,90
0,15

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb CINC CÉNTIMOS
F2225123

A0140000
C1313330
A%AUX0010150

m3

0,080 h
0,151 h
0,016 %

Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

Manobre
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Despeses auxiliars mà d'obra

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

19,52
50,90
1,50

1,56
7,69
0,02
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb VINT-I-SET CÉNTIMOS
F226240F

m3

C1311440
C13350C0

0,013 h
0,070 h

Terrap/pic.p/fonam.terrap.mat.toler.excav.g=25-50cm,95%PM

Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
Corró vibratori autopropulsat,12-14t

88,61
67,39

1,15
4,72

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb VUITANTA-SET
CÉNTIMOS
F2R45069

m3

C1311440
C1501800

0,021 h
0,145 h

Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
Camió transp.12 t

88,61
38,39

1,86
5,57

COST UNITARI TOTAL.......................................

7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb QUARANTA-TRES
CÉNTIMOS
F3Z112P1

A0121000
A0140000
B06NLA2C
A%AUX0010150

x 1,05

0,075
0,150
0,100
0,047

m2

Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió

h
h
m3
%

Oficial 1a
Manobre
Formigó neteja HL-150/P/20
Despeses auxiliars mà d'obra

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
23,38
19,52
57,40
1,50

1,75
2,93
6,03
0,07

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb SETANTA-VUIT
CÉNTIMOS
F6A15405

m

Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.ancor.obra

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7
mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

A012M000
A013M000
B0715000
B0A216SG
B6AZ3132
B6AZA132
C200H000
A%AUX0010150

x 1,1

0,370
0,370
3,800
1,500
0,340
0,067
0,040
0,166

h
h
kg
m2
u
u
h
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.
Tela metàl.simp.tors.filf.galv.50mm pas D=2,7mm
Pal intermedi acer galv.D=50mm h=1,8m
Pal punt sing. acer galv.D=50mm h=1,8m
Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
0,77
2,18
7,83
28,66
8,56
1,50

8,94
7,68
3,22
3,27
2,66
1,92
0,34
0,25

COST UNITARI TOTAL.......................................

28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT
CÉNTIMOS
F7B451H0

A0127000
A0137000
B7B151H0
A%AUX0010150

x 1,1

0,040
0,020
1,000
0,014

m2

Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,275-300g/m2,s/adh.

h
h
m2
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,275-300g/m2
Despeses auxiliars mà d'obra

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
23,38
20,76
1,03
1,50

0,94
0,42
1,13
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN
CÉNTIMOS

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

F921R01F

A0140000
B0111000
B037R000
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX0010150

x 1,15

0,050
0,050
1,000
0,035
0,030
0,025
0,010

PREU

m3

Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

h
m3
m3
h
h
h
%

Manobre
Aigua
Tot-u art.procedent granulats reciclats form.
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Camió cisterna 8m3
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
19,52
1,67
8,75
58,56
67,39
42,49
1,50

0,98
0,08
10,06
2,05
2,02
1,06
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb VINT-I-SET
CÉNTIMOS
F9231J10

A0140000
B0332300
C1331100
C13350C0
A%AUX0010150

x 1,1

0,050
1,700
0,035
0,020
0,010

m3

Subbase,grava pedrera pedra granit.,grandària 50-70mm,estesa+picon.

h
t
h
h
%

Manobre
Grava pedra granit.50-70mm
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Despeses auxiliars mà d'obra

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
19,52
19,07
58,56
67,39
1,50

0,98
35,66
2,05
1,35
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA EUROS amb SIS CÉNTIMOS
F9365H11

A012N000
A0140000
B064300B
C2005000
A%AUX0010150

x 1,05

0,150
0,450
1,000
0,150
0,123

m3

Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

h
h
m3
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat
23,38
19,52
59,55
4,41
1,50

3,51
8,78
62,53
0,66
0,18

COST UNITARI TOTAL.......................................

75,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-CINC EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS
F96512D5

A012N000
A0140000
B06NN14C
B0710250
B96512D0
A%AUX0010150

x 1,1
x 1,05
x 1,05

0,220
0,450
0,043
0,002
1,000
0,139

m

Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est. h=10-20cm,rejunt.morter

h
h
m3
t
m
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Form.no estructural HNE-15/P/40
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa)
Despeses auxiliars mà d'obra

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
23,38
19,52
57,13
30,27
4,36
1,50

5,14
8,78
2,70
0,06
4,58
0,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

21,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SET
CÉNTIMOS
F96512DD

m

Vorada recta formigó gris granític, segregació passos tràfic rodat, model CILINDRICO de
ESCOFET

Vorada recta de formigó de color gris granític per a la segregació de
passos per tràfic rodat, amb base trapezoidal encastada a paviment i
cilindre de d=18cm, model CILINDRICO de ESCOFET, o equivalent.
Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçària i rejuntada amb morter M-5

A012N000
A0140000

0,800 h
0,400 h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

B06NN14C
B96512DD

x 1,1
x 1,05

0,043 m3
1,000 m

B0710250
A%AUX0010150

x 1,05

0,002 t
0,265 %

Form.no estructural HNE-15/P/40
Element modular formigó gris granític per segregació passos tràfic rodat,
model CILINDRICO de ESCOFET
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

57,13
72,50

2,70
76,13

30,27
1,50

0,06
0,40

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

105,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINC EUROS amb VUITANTA
CÉNTIMOS
F985A701

A012N000
A0140000
B06NPF2P
B0710150
B985A701
A%AUX0010150

m

x 1,1
x 1,05
x 1,05

0,290 h
0,604 h
0,087 m3
0,002 t
1,000 m
0,186 %

Gual peces form.,V40 40x40x28cm,sob/form.rec.no estr.,h=20-25cm,rejunt.morter

Gual de peces de formigó, doble capa, V40 de 40x40x28cm. col·locat
sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter. Inclòs p.p.peces especials extrems

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat
reciclat mixt CE
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Peça form.guals,V40 40x40x28cm
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
57,99

6,78
11,79
5,55

33,08
15,00
1,50

0,07
15,75
0,28

COST UNITARI TOTAL.......................................

40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA EUROS amb VINT-I-DOS
CÉNTIMOS
F991UB44

A0121000
A0140000
B064500C
B99ZZ144
A%AUX0010150

1,000
0,750
0,150
1,000
0,380

u

Escocell rectangular acer corten 140x80x20cm,g=10mm,s/base form.

h
h
m3
u
%

Oficial 1a
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Escocell quadrat acer corten,140x80x20cm,g=10mm
Despeses auxiliars mà d'obra

Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 140x80x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
23,38
19,52
58,04
235,00
1,50

23,38
14,64
8,71
235,00
0,57

COST UNITARI TOTAL.......................................

282,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS
amb TRENTA CÉNTIMOS
F991UB45

A0121000
A0140000
B064500C
B99ZZ145
A%AUX0010150

1,500
1,000
0,150
1,000
0,546

u

Escocell quadrat acer corten 400x400x20cm,g=10mm,s/base form.

h
h
m3
u
%

Oficial 1a
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Escocell quadrat acer corten,400x4000x20cm,g=10mm
Despeses auxiliars mà d'obra

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
23,38
19,52
58,04
475,00
1,50

35,07
19,52
8,71
475,00
0,82

COST UNITARI TOTAL.......................................

539,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
DOTZE CÉNTIMOS
F991UB46

A0121000
A0140000
B99ZZ146
B064500C
A%AUX0010150

1,500
1,000
1,000
0,150
0,546

u

Escocell quadrat acer corten 250x250x20cm,g=10mm,s/base form.

h
h
u
m3
%

Oficial 1a
Manobre
Escocell quadrat acer corten,250x250x20cm,g=10mm
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
23,38
19,52
355,00
58,04
1,50

35,07
19,52
355,00
8,71
0,82

COST UNITARI TOTAL.......................................

419,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS DINOU EUROS amb
DOTZE CÉNTIMOS

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

F9A1201L

A0140000
B0111000
B0321000
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX0010150

x 1,15

0,050
0,050
1,000
0,035
0,070
0,025
0,010

PREU

m3

Paviment sauló,estesa+picon.100%PM

h
m3
m3
h
h
h
%

Manobre
Aigua
Sauló s/garbellar
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Camió cisterna 8m3
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM
19,52
1,67
16,63
58,56
67,39
42,49
1,50

0,98
0,08
19,12
2,05
4,72
1,06
0,02

COST UNITARI TOTAL.......................................

28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS amb TRES
CÉNTIMOS
F9E13204

A012N000
A0140000
B0111000
B0512401
B9E13200
D0391311
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,02
x 1,02

0,430
0,270
0,010
0,003
1,000
0,030
0,153

m2

Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

h
h
m3
t
m2
m3
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt
Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.
Despeses auxiliars mà d'obra

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland
23,38
19,52
1,67
103,30
6,30
69,75
1,50

10,05
5,27
0,02
0,32
6,43
2,13
0,23

COST UNITARI TOTAL.......................................

24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS
F9F5RM00

m2

Paviment peces formigó quadrades 40x20cm, g=7cm, ref. VULCANO de BREINCO,col.mort.1:6
+reblert junts amb sorra

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 20 cm i 7
cm de gruix, ref. VULCANO de BREINCO, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

A012N000
A0140000
B0310500
B9FA4450

x 1,05

0,750
0,350
0,017
1,000

D0701641

x 1,05

0,048 m3

A%AUX0010150

h
h
t
m2

0,244 %

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Sorra 0-3,5 mm
Llosa form.pavim. 40x20cm,g=7cm,forma rectangular,textura pètria llisa, ref.
VULCANO de BREINCO
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
17,00
26,55

17,54
6,83
0,29
27,88

76,06

3,83

1,50

0,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-SIS EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
F9F5RM01

m2

Paviment peces formigó combinació 3 mesures, g=7cm, ref. TERANA-ART de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces prefabricades de formigó tipus Terana-art de
Breinco o similar, col·locades en combinació de les 3 mesures existents, de 7 cm d'alçària, color a definir per la DF, amb junta de 3.5
mm en rasen-mohr de BREINCO o similar, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

A012N000
A0140000
B0310500
B9FA4451

x 1,05

0,750
0,350
0,017
1,000

D0701641

x 1,05

0,048 m3

A%AUX0010150

h
h
t
m2

0,244 %

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Sorra 0-3,5 mm
Paviment peces formigó combinació 3 mesures, g=7cm, ref. TERANA-ART
de BREINCO
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
17,00
29,00

17,54
6,83
0,29
30,45

76,06

3,83

1,50

0,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU EUROS amb
TRENTA-UN CÉNTIMOS

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

F9Z4AA15

A0124000
A0134000
B0A14200
B0B34133
A%AUX0010150

x 1,02
x 1,2

0,018
0,018
0,012
1,000
0,007

PREU

m2

Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

h
h
kg
m2
%

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
20,83
18,50
0,98
1,49
1,50

0,37
0,33
0,01
1,79
0,01

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN
CÉNTIMOS
FCA040

m

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 300 mm de anchura,
acabado lacado con pintura de poliéster par

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de
300 mm de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para
exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina, tornillería, colocación
sobre las jambas del hueco, sellado de juntas por medio de cordón
de silicona neutra y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación
provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

op00ciz010
mo020
mo113
%0200
mt20dah010i

1,000
0,212
0,212
0,072
1,000

h
h
%
m

Cizalla.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 300
mm de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster par

0,00
17,54
16,16
2,00
34,68

0,00
3,72
3,43
0,14
34,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-UN EUROS amb
NORANTA-SET CÉNTIMOS
FD56FC72

A012N000
A0140000
A0150000
B06NN11C
B0710150
BDG15C72
C1501111
C1704200
A%AUX0010150

0,310
0,310
0,002
0,042
0,004
1,000
0,155
0,002
0,133

m

Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/llit form.

h
h
h
m3
t
m
h
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Manobre especialista
Form.no estructural HNE-15/P/10
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Peça pref.form.p/cuneta,40x10cm,+canal corba
Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i m.elev.=25kNm
Mesc.cont. sacs
Despeses auxiliars mà d'obra

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10
23,38
19,52
20,19
60,18
33,08
8,71
34,97
1,42
1,50

7,25
6,05
0,04
2,53
0,13
8,71
5,42
0,00
0,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

30,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS amb TRENTA-TRES
CÉNTIMOS
FD5H81GM

m

Canal form.polímer,a=200mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa fosa nerva. cl.F900 +cargs.,sobre
form.,so

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de
200 mm de gruix

A012N000
A0140000
%NAAA0150

0,390 h
0,575 h
0,203 %

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Despeses auxiliars
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

BD5H81GM

1,050 m

B064300C

0,242 m3

Canal form.polímer,a=200mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa
fosa,nerva.,cl.F900,+cargs.
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

PREU

SUBTOTAL

84,31

88,53

64,04

15,50

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

124,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS
FD5H81JM

m

Canal form.polímer,a=300mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa fosa nerva. cl.F900 +cargs.,sobre
form.,so

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets de
200 mm de gruix

A012N000
A0140000
%NAAA0150
B064300C
BD5H81JM

0,410
0,620
0,217
0,264
1,050

h
h
%
m3
m

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Despeses auxiliars
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Canal form.polímer,a=300mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa
fosa,nerva.,cl.F900,+cargs.

23,38
19,52
1,50
64,04
109,61

9,59
12,10
0,33
16,91
115,09

COST UNITARI TOTAL.......................................

154,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
DOS CÉNTIMOS
FFB28355

m

Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons
rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BFB28300
BFWB2805
BFYB2805
A%AUX0010150

x 1,02

0,090
0,090
1,000
0,300
1,000
0,040

h
h
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,76
1,12
7,50
0,21
1,50

2,17
1,87
1,14
2,25
0,21
0,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb SETANTA CÉNTIMOS
FFB3C325

A012M000
A013M000
BFB3C300
BFWB3C32
BFYB3C32
A%AUX0010150

x 1,02

0,150
0,150
1,000
0,300
1,000
0,067

m

Tub PE 80,DN=90mm,,sèrieSDR 17.6,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa

h
h
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub PE 80,DN=90mm,sèrie SDR 17.6
Accessori p/tubs PE mitj.dens. DN=90mm, plàst.,6bar,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PE mitj.dens. DN=90mm,6bar,p/soldar
Despeses auxiliars mà d'obra

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
24,16
20,76
4,58
47,96
0,57
1,50

3,62
3,11
4,67
14,39
0,57
0,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
FG111111

u

Instal·lació de telecomunicacions segons plànols i memòria

Partida unitaria d'Instal·lació de telecomunicacions segons plànols i
memoria, l’instal·lació consta de:
ESCOMESA TELEFONIA
-1ut Armari metàl·lic des de 700x900x180
-150m Tub corbable corrugat de PVC
-75m Cable de comunicacions de 100 parells
-1ut Embrancament de la xarxa
ARMARIS DE CONNEXIONS
-1ut Armari metàl·lic amb bastidor tipus "rack 19", de 200x600x800
-12ut Plafó per armari tipus rack 19" amb 24 connectors RJ49
-288u Connector doble RJ49, categoria 6, apantallat
-130u Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

-1u Conmmutador (switch) de 24 ports 10/100
XARXA DE DISTRIBUCIÓ
-39m Safata plàstica de PVC rígid llis
-500m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
-40m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
-70u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm
-1900m Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 6 apantallat
-72u Caixa de mecanismos
-89u Placa i marc d'un element
-89u Presa de senyal de veu i dades
INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICACIÓ
-700m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic de 100x160
-200m Cable bus d'interconnexió
-700m Subministre i col·locació de Bus unitron instal·lat, cable de 2
fils trenat i apantallat tipus BELDEN9182 o similar instal·lat
sota tub d'hacer en sales de màquines, i sota tub de PVC corrugat en
falsos sostres
-1u Sistema d'intercomunicació per infermeria del tious Clino Phon
95 WL de Ackermann
-30u bloc de trucada acermann 73075/88881
-30u Polsador de pera del tipus Ackermann model 74141B
-28u Terminal de cambra Ackermann 74910C3-74
-30u Indicador de sobre porta del tipus Ackerman model 72569D
-26u Modul per bany Ackerman 72571N+72571Z2 amb base de connexió
-4u Bloc de trucada per bany Ackermann
70046A3-88880A3-88914A3
-4u Bloc annul·lacio presencia per bany Akermann
-1u Estació en planta KSA Ackermann 74421B2+73070A+88911J3+
INSTAL·LACIÓ DE TV
-1u Dipols per FM i TV
-1u Amplificador de T.V
-1u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetrei 1,5 mm
-14 Derivador inductiu per a connectar des d'1 Fins a 4 cables
-50 Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada
-50 Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
-50 Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del tipus 2, col·locats a mecanismos
-450u Tub flexible corrugat de PVC de 25 mm de diàmetre nominal
-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm
-452 Conductor coaxial d'atenuació noemal, col·locat en tub
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
-1u Central de megafonia Optimus de 240 w formada pels següents
elements: -Amplificador Optimus de 240W model UP245 - Armari Rack de 25u 19" de 610 mm de fondaria -Unitat de ventilació del rack - modul de maniobra de 20A (2uts) Alimentador 230/24V -Xassis principal per incorporar els equips en
Rack model c610PAL -Carta REC/PLAY amb 4 misatges
d'Optimus model C610RP4
-1u Microfon de pupitre del tipus Optimus
-24u Altaveu 6" amb transformador, caixa per a superfície i reixeta,
potència 3W
-200m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal
-24m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal
-24m Caixa de derivació rectangular
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

-450m Cable trenat especial per a sonoritzacions
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

32.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS MIL EUROS
FG111112

u

Instal·lació de seguretat segons plànols i memòria

Partida unitaria d'Instal·lació de Protecció i seguretat segons plànols i
memoria, l’instal·lació consta de:
CCTV:
-1ut Videogravador multiplexor digital color amb 16 entrades de vídeo i video sensor de gama alta, amb la data i
hora, de gravació contínua, amb alarmes i programable per cada càmara. Completament instal·lat, programat i
connectat a la xarxa de gestió de l'edifici.
-1ut Monitor d'alta resolució de 21" en color per 625 linies model
Phillips LT2821/90, alimentació a 230 V a.c
instal·lat i connectat a la xarxa de gestió de l'edifici. Tub corbable corrugat de PVC
-7ut Càmera per CCTV de seguretat, en color digital tipus domo model Bosch LTC 1461 amb font d'alimentació.
Completament instal·lada i connectada a la xarxa de control
-1ut Matriu de commutació de video microprocessada, programable,
programable, amb capacitat per a 16 entrades
com a mínim, amb 4 sortides com a mínim, 16 entrades d’alarma, teclat d’operació del sistema, control de càmeres,
òptiques, suports i moniors, instal·lada
-1ut Teclat amb joystick per el contralmd'equips DIVAR y PTZ. Controla multiples Divar amb un teclat. Detecció automática
d’unitats i alarmes. Numeraci´o lógica de cameres. Control de reproducció pel JoystickCompletament Instal·ladaa la
recepció.BOSCH KBD-Digital
-240m Cable per a transmissió de vídeo, d’atenuacióbaixa i col·locat
en un tub
-240m Cable de coure RZ1-K 0,6/1 KV segons UNE 2123-4 o similar
de 4x2,5 mm2 instal·lat sota tub o sobre safata,
inclòs p.p. d’elements de connexionat i accessoris varis de muntatge.
-340m Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000V.
-50m Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mmmm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a la compressió de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000V
-4ut Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció estanca, encastada
-7ut Caixa de derivació cuadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntat superficialment
SISTEMA DE SEGURETAT
-1ut Central de seguretat antirobatori bidireccional d'alta seguretat
FoxNet multirisc i multiaplicació, amb integració
del protocol TCP/IP en versió activa i associada al sistema Pyramid,
inclòs Teclat per central amb Display LCD, completament
instal·lada
-9ut Radar volumètric amb un abast longitudinal <020 m, muntat superficialment a la paret
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

-1ut Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a
l’interior
-5ut Contacte magnètic, muntat superficialment
-250m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22mm2 + 2x0,75 mm2,
col·locat en tub
-45m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000V
-10ut Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada
superficialment
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

5.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL CINC-CENTS EUROS
FHR137HA

u

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica amb dues seccions (d152 -127mm) de 7,8m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada.
3 Uts. Projector orientable Santa & Cole ARNE 32W (18L 3000K
IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type
TIII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66.
IK08.
3 Uts. Braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa &
Cole ARNE.
Col·locat sobre dau de formigó
A012H000
A013H000
A0140000
B064500C
BHR137DB
C1503000
C1504R00
A%AUX0010250

x 1,1

0,500
0,500
0,250
0,288
1,000
0,530
0,530
0,273

h
h
h
m3
u
h
h
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII
Camió grua
Camió cistella h=10m
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,73
19,52
58,04
3.395,00
45,42
38,86
2,50

12,08
10,37
4,88
18,39
3.395,00
24,07
20,60
0,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

3.486,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS amb SET CÉNTIMOS
FHR137HB

u

Fanal Santa & Cole ARNE INDIRECTA Simètric 4,7m 40W WS

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII format per:
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE 40W (36L 3000K
IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució indirecta WS. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Suport Top Pole per a llum simètrica ( Estructura + pantalla +
fixacions).
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de
4,4m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
1 Ut. Adaptador Top Pole
A012H000
A013H000

0,500 h
0,500 h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
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CODI

QUANTITAT UT

A0140000
B064500C
BHR137DC
C1503000
C1504R00
A%AUX0010250

x 1,1

RESUM
0,250
0,288
1,000
0,530
0,530
0,273

h
m3
u
h
h
%

Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Fanal Santa & Cole ARNE INDIRECTA Simètric 4,7m 40W WS
Camió grua
Camió cistella h=10m
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

19,52
58,04
1.786,00
45,42
38,86
2,50

4,88
18,39
1.786,00
24,07
20,60
0,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

1.877,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS
amb SET CÉNTIMOS
FHR137HC

u

Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII

Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de
4,7m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
Per a 1 projector.
1 Ut. Lluminària Santa & Cole RAMA LED 21 W (18L 3000K IRC80
350mA ), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Semi-abraçadera posterior Santa & Cole RAMA LED, realitzada
en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària
A012H000
A013H000
A0140000
B064500C
BHR137DD
C1503000
C1504R00
A%AUX0010250

x 1,1

0,500
0,500
0,250
0,288
1,000
0,530
0,530
0,273

h
h
h
m3
u
h
h
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII
Camió grua
Camió cistella h=10m
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,73
19,52
58,04
610,00
45,42
38,86
2,50

12,08
10,37
4,88
18,39
610,00
24,07
20,60
0,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

701,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS UN EUROS amb SET
CÉNTIMOS
FHR137HD

u

Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W WFO

Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W WFO format per:
1 Ut. Suport per a cateària ARNE S
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE S 14,6W (12L 3000K
IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica WF. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
A012H000
A013H000
A0140000
B064500C
BHR137DE
C1503000
C1504R00
A%AUX0010250

x 1,1

0,500
0,500
0,250
0,288
1,000
0,530
0,530
0,273

h
h
h
m3
u
h
h
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W WFO
Camió grua
Camió cistella h=10m
Despeses auxiliars mà d'obra

24,16
20,73
19,52
58,04
770,00
45,42
38,86
2,50

12,08
10,37
4,88
18,39
770,00
24,07
20,60
0,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

861,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb
SET CÉNTIMOS
FJS51732

m

A012M000
A013M000

0,034 h
0,034 h

Tub polietilè densitat baixa 16mm, tipus Techline, amb gotejadors termosoldats interiorment

Tub de polietile de densitat baixa de 16mm de diametre exterior, tipus Techline, o similar, amb gotejadors termosoldats interiorment,
per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de
30cm, s'inclouen peces de connexió i accesoris.

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
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0,82
0,71
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CODI

QUANTITAT UT

BFYB2305
BJS51730
A%AUX0010250

x 1,05

RESUM
1,000 u
1,000 m
0,015 %

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió
Tub degoteig d=17mm,degoters c/33cm
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

0,02
1,18
2,50

0,02
1,24
0,04

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
FJS51735

u

Sistema reg per goteig amb formació anella arbrat, tipus Techline 17

Sistema de reg per goteig amb formació d'anella per arbrat, tipus
Tech-line 17, o similar, incloent 2ml de tub de polietilè, accesoris i peces especials, i connexió a la xarxa de reg
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb VUITANTA
CÉNTIMOS
FJS51740

u

By pass format per electrovàlvula 1,5" amb regulador de cabals i 3 vàlvules internes

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg, amb
connexions roscades de 1,5"DN, amb alimentació del relè a 24v a.c.,
per a presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura
manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3 valvules d'esfera.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

130,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA EUROS amb DEU
CÉNTIMOS
FJS51741

u

By pass format per electrovàlvula 1" amb regulador de cabals i 3 vàlvules internes

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg, amb
connexions roscades de 1"DN, amb alimentació del relè a 24v a.c.,
per a presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura
manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3 valvules d'esfera. Per a sectors de goteig inclou filtre i regulador de
pressió
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

95,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-CINC EUROS amb CINC
CÉNTIMOS
FJS51742

u

Comptador d'aigua per a la instal·lacio de reg

Comptador d'aigua per a la instal·lacio de reg
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

234,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
FJS51743

u

Programador electronic 4 zones reg, T-BOS de RAINBRID

Programador electronic per a 4 zones de reg, connectat al quadre
d'enllumenat, T-BOS de la casa RAINBIRD amb telegestió, instal·lat i
programat
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

269,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS
amb VUIT CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI

QUANTITAT UT

FJS51744

RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Detector de pluja instal·lat sense fils

Detector de pluja instal·lat sense fils
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

140,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA EUROS amb TRENTA
CÉNTIMOS
FJS51745

u

Valvula de rentat de la xarxa de reg

Valvula de rentat de la xarxa de reg
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

120,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT EUROS amb TRENTA-CINC
CÉNTIMOS
FJS51746

u

Difusors emergents 10cm alçada, radi de 2 a 4m, vàlvula antidrenatge 1/2"

Difusors emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçaria, amb un
radi de 2 a 4m, amb valvula antidrenatge, 1/2" de diametre de connexió a la canonada, per a una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb
regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unio articulada
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS
FQ115FQ2

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=300cm, espatller fusta, estructura fundició alumini
NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb respatller de fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components, estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat amb daus de formigó

A0121000
A0140000
BQ115FQ1
D060M0B2

1,200 h
1,200 h
1,000 u
x 1,1

A%AUX0010250

0,256 m3
0,515 %

Oficial 1a
Manobre
Banc senzill, fusta tropical, llargària=300cm, espatller fusta, estructura
fundició alumini NeoRomantico de Santa &Cole
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
1.075,00

28,06
23,42
1.075,00

76,22

21,46

2,50

1,29

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.149,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS amb
VINT-I-TRES CÉNTIMOS
FQ115TN2

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura fundició alumini
NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura fundició alumini NeoRomantico de Santa &Cole

A0121000
A0140000
BQ115TN1
D060M0B2
A%AUX0010250

1,100 h
1,100 h
1,000 u
x 1,1

0,256 m3
0,472 %

Oficial 1a
Manobre
Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura
fundició alumini NeoRomantico de Santa &Cole
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
715,00

25,72
21,47
715,00

76,22

21,46

2,50

1,18

COST UNITARI TOTAL.......................................

784,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS
amb VUITANTA-TRES CÉNTIMOS
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CODI

QUANTITAT UT

RESUM

FQ11GC10

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Banc senzill, fusta tropical, llargària=60cm, espatller fusta, estructura fundició alumini
NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 60 cm de llargària, amb respatller de fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components, estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat amb daus de formigó

A0121000
A0140000
BQ11GC10

0,800 h
0,800 h
1,000 u

A%AUX0010250

0,343 %

Oficial 1a
Manobre
Banc senzill, fusta tropical, llargària=60cm, espatller fusta, estructura fundició
alumini NeoRomantico de Santa &Cole
Despeses auxiliars mà d'obra

23,38
19,52
490,00

18,70
15,62
490,00

2,50

0,86

COST UNITARI TOTAL.......................................

525,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb
DIVUIT CÉNTIMOS
FQ213112

A0121000
A0140000
BQ213110
C2001000
D060M0B2

x 1,1

A%AUX0010150

0,400
0,750
1,000
0,750
0,072

u

Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau form.

h
h
u
h
m3

Oficial 1a
Manobre
Paperera trabucable D=45cm planxa pint.g=1mm,suport tub
Martell trenc.man.
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l
Despeses auxiliars mà d'obra

0,240 %

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó
23,38
19,52
90,00
3,26
76,22

9,35
14,64
90,00
2,45
6,04

1,50

0,36

COST UNITARI TOTAL.......................................

122,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-DOS EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
FQ31V31C

u

Font cilíndrica acer,D=30cm,h=110cm,1aixeta,reixa complet.,anc.dau form.

h
h
u
u
m3

Oficial 1a
Manobre
Font cilíndrica acer,D=30cm,h=110cm,1aixeta,reixa complet.
P.p.accessoris+elem.munt.p/connex.xarxa,font ext.
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l
Despeses auxiliars mà d'obra

A0121000
A0140000
BQ31V31C
BQ3Z1300
D060M0B2

4,000
4,000
1,000
1,000
0,100

A%AUX0010250

1,716 %

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i
110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau
de formigó
23,38
19,52
760,00
25,54
76,22

93,52
78,08
760,00
25,54
7,62

2,50

4,29

COST UNITARI TOTAL.......................................

969,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS
amb CINC CÉNTIMOS
FQZ52381

A012M000
A013M000
BQZ52381
A%AUX0010250

0,600
0,600
1,000
0,270

u

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Aparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf.
Despeses auxiliars mà d'obra

Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament
24,16
20,76
1.503,00
2,50

14,50
12,46
1.503,00
0,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

1.530,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS
FR3P2111

A013P000
BR3P2110
C1313330
A%AUX0010150

x 1,05

0,070
1,100
0,085
0,017

m3

Terra vegetal jardineria cat.alta,granel,escamp.retro.mitj.

h
m3
h
%

Ajudant jardiner
Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.<0,8dS/m,granel
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Despeses auxiliars mà d'obra

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora mitjana
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT EUROS amb TRETZE
CÉNTIMOS
FR41271A

u

Subministrament Acer Freeman perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat
mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Acer Freeman perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

BR41271A

1,000 u

Acer Freeman perím=10-12cm

50,66

50,66

COST UNITARI TOTAL.......................................

50,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÉNTIMOS
FR41271W

u

BR41271W

1,000 u

Subministrament Quercus Rubra perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

Subministrament Quercus Rubra perím=20-25cm

232,70

232,70

COST UNITARI TOTAL.......................................

232,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb
SETANTA CÉNTIMOS
FR41271Y

u

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i
profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

BR41271X

1,000 u

Subministrament Liquidambar Styraciflua perim=10-12cm

58,20

58,20

COST UNITARI TOTAL.......................................

58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT
CÉNTIMOS
FR41271Z

u

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i
profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

BR41271Z

1,000 u

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm

79,75

79,75

COST UNITARI TOTAL.......................................

79,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-NOU EUROS amb
SETANTA-CINC CÉNTIMOS
FR418226

u

Subministrament Betula Alba, perímetre 10-12 cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat
mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament de Betula Alba de perímetre 10 a 12 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons
fòrmules NTJ

BR418226

1,000 u

Betula Alba perím=10-12cm

25,80

25,80

COST UNITARI TOTAL.......................................

25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA
CÉNTIMOS
FR45BJ2C

u

BR45BJ2C

1,000 u

Subministrament Tilia tomentosa perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

Tilia tomentosa perím=20-25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
180,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA
CÉNTIMOS
FR4JC831

u

BR4JC831

1,000 u

Subministrament Viburnum Lucidum en contenidor 10l

Subministrament Viburnum Lucidum en contenidor 10l

Subministrament Viburnum Lucidum contenidor 10l

11,05

11,05

COST UNITARI TOTAL.......................................

11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb CINC CÉNTIMOS
FR61123B

A012P000
A012P200
A013P000
B0111000
BR341110
C1313330
C1502E00
A%AUX0010150

0,060
0,120
0,190
0,102
0,051
0,229
0,090
0,096

u

Plant.planifoli,perímetre 10-25cm,80x80x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10% comp.

h
h
h
m3
m3
h
h
%

Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant jardiner
Aigua
Compost classe I,origen vegetal,granel
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Camió cisterna 8m3
Despeses auxiliars mà d'obra

Plantació d'arbre planifoli, de 10 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg
28,01
26,24
24,86
1,67
40,72
50,90
42,49
1,50

1,68
3,15
4,72
0,17
2,08
11,66
3,82
0,14

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-DOS
CÉNTIMOS
FR662331

A012P000
A012P200
A013P000
B0111000
A%AUX0010150

0,010
0,020
0,240
0,010
0,068

u

Plant.arbust/arbre petit,cont.=3-10l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.

h
h
h
m3
%

Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant jardiner
Aigua
Despeses auxiliars mà d'obra

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
28,01
26,24
24,86
1,67
1,50

0,28
0,52
5,97
0,02
0,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb VUITANTA-NOU
CÉNTIMOS
NAF010

m²

Aïllament tèrmic interior façana panell semirígid llana roca volcàcnica Fixrock Optimo
"ROCKWOOL" fixat amb morter adhesiu

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'interior en façana de doble full de fàbrica, format per panell semirígid de llana de roca volcànica Fixrock Optimo "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 40 mm de gruix, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductividad tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a tope per evitar ponts
tèrmics, fixat amb morter adhesiu Tradimur "GRUPO PUMA" o equivalent i posterior segellat de totes les unions entre panells amb cinta
de segellat de juntes. Inclús p/p de talls, maquinària, protecció de paraments, fusteries i altres elements colindants, i neteja.
Inclós: Tall i preparació de l'aïllament. Es protegiran els elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció
del morter. Aplicació del morter. Col·locació de l'aïllament.

mt28mop020d

8,000 kg

Mortero hidráulico, Tradimur "GRUPO PUMA", color gris, compuesto de
cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

mt16lrw030bbi

1,050 m²

mt16aaa030
mq06pym010
mo054
mo101
%0200

0,440
0,100
0,115
0,115
0,134

m
h
h
h
%

Panel semirrígido de lana de roca volcánica Fixrock Optimo "ROCKWOOL",
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, re
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios

PREU

SUBTOTAL

5,61

5,89

0,30
7,95
18,13
16,43
2,00

0,13
0,80
2,08
1,89
0,27

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÉNTIMOS
NIM011

m²

Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
de betún modificado con elastómero

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas,
etc.). Sellado de juntas.

mt14iea020c
mt14lba010g

0,500 kg
1,100 m²

mo029
mo067
%0200

0,161 h
0,161 h
0,134 %

Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios

1,72
6,38

0,86
7,02

17,54
16,43
2,00

2,82
2,65
0,27

COST UNITARI TOTAL.......................................

13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÉNTIMOS
NIM040

m²

Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante
nodular de polietileno de alta densi

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por
su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones
mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de
los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).

mt14gdo010b

1,100 m²

mt15pao015a

2,000 Ud

mt15pao020a
mo029
mo067
%0200

0,300
0,171
0,171
0,103

m
h
h
%

Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropile
Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de polietileno de
36 mm de diámetro, para fijación de membrana drenante
Perfil de remate.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
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2,73

3,00

0,44

0,88

1,87
17,54
16,43
2,00

0,56
3,00
2,81
0,21
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
PKNA81524

u

Trampilla Revo 13,0 GKFI, 300x300

Trampilla Revo 13,0 GKFI, 300x300mm
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

49,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-NOU EUROS amb
SETANTA-UN CÉNTIMOS
PKNA81527

u

Trampilla Revo 12,5 GKFI, 600x600

Trampilla Revo 12,5 GKFI, 600x600mm
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

68,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
PPA000AJ

Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a les instal·lacions

Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a
les instal·lacions
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

13.528,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS
PPA000CQ

Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat

Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

3.380,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA
EUROS
PPA000SS

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut a l'obra

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut a l'obra
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

67.640,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS
QUARANTA EUROS
PSY017

Ut

mt30ask050

1,000 Ud

mo052
mo098
%0200

0,150 h
0,150 h
0,327 %

Soporte universal madera, W234 KNAUF, refuerzo elementos suspendidos

Suministro y montaje de soporte universal de madera, W234
"KNAUF", como refuerzo de elementos suspendidos, fijado sobre el
sistema de tabique técnico "KNAUF", de 550 mm de anchura y 300
mm de altura, compuesto por tablero de madera laminada fijado mecánicamente a perfiles metálicos de conexión. Incluso anclajes, abrazaderas y varillas roscadas de conexión. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación del elemento.

Soporte universal de madera, W234 "KNAUF", como refuerzo de elementos
suspendidos, para fijar sobre el sistema de tabique técnic
Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
Ayudante montador de prefabricados interiores.
Costes directos complementarios

27,60

27,60

17,82
16,13
2,00

2,67
2,42
0,65

COST UNITARI TOTAL.......................................

33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

UKNA127.5

PKNA255321
PKNA3294
PKNA233201
PKNA3503
PKNA46821
PKNA3421
PKNA69775
PKNA24918
PKNA253631
PKNA69780
PKNA3467
PGENP04.0627
PGEN_URS1

1,000
4,300
0,400
0,024
0,013
0,013
0,009
0,037
0,012
0,005
0,013
1,700
1,000

PREU

m²

CR-03 Techo KNAUF D127 redonda R B4 8/18 LM

m²
m
m
pq
pq
pq
pq
pq
u
u
u
u
m²

Placa Cleaneo Slotline tipo B4 Velo blanco 12,5 mm, largo 2400x1200
Maestra CD 60/27, largo 4000x0,60
Perfil U 30/30, largo 3000x0,55
Tornillo SN 3,5mm placa Cleaneo, largo 30 mm (1.000 uds.)
Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)
Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)
Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)
Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)
Uniflott GLS pasta de juntas sin cinta (saco 25 kg.)
Perlfix (saco 20 kg)
Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)
Fijaciones
Aislamiento lana mineral e 40 mm

SUBTOTAL

IMPORT

M2 Techo continuo KNAUF D127 formado por una placa KNAUF cleaneo R B4 8/18 velo blanco redonda con perforación de 12.5 mm de
espesor y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm e/e y suspendidas del
forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre
650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a
300-334 mm e/e aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de
KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
27,53
1,49
1,19
19,36
82,54
47,58
23,45
41,54
43,01
12,94
5,90
0,35
2,68

27,53
6,41
0,48
0,46
1,07
0,62
0,21
1,54
0,52
0,06
0,08
0,60
2,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS
CÉNTIMOS
UKNAD11.1

PKNA337872
PKNA3294
PKNA233201
PKNA289715
PKNA46821
PKNA3421
PKNA69775
PKNA24918
PKNA501881
PKNA69914
PKNA69780
PKNA3467
PGENP04.0627
PGEN_URS1

1,000
1,000
0,400
0,017
0,012
0,012
0,600
0,023
0,020
0,010
0,005
0,011
2,000
1,000

m²

CR-02 Techo KNAUF D112 (27+12,5A) LM

m²
m
m
pq
pq
pq
pq
pq
u
u
u
u
u
m²

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
Maestra CD 60/27, largo 4000x0,60
Perfil U 30/30, largo 3000x0,55
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)
Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)
Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)
Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Perlfix (saco 20 kg)
Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)
Fijaciones
Aislamiento lana mineral e 40 mm

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas
entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e, aislamiento
térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios
y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y
terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
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5,10
1,49
1,19
9,91
82,54
47,58
23,45
41,54
28,65
6,11
12,94
5,90
0,35
2,68

5,10
1,49
0,48
0,17
0,99
0,57
14,07
0,96
0,57
0,06
0,06
0,06
0,70
2,68
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT
27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-SIS
CÉNTIMOS
UKNAD11.2

PKNA337861
PKNA3294
PKNA233201
PKNA289715
PKNA46821
PKNA3421
PKNA69775
PKNA24918
PKNA501881
PKNA69914
PKNA69780
PKNA3467
PGENP04.0627
PGEN_URS1

1,000
1,000
0,400
0,017
0,012
0,012
0,600
0,023
0,020
0,010
0,005
0,011
2,000
1,000

m²

CR-01 Techo KNAUF D112 (27+12,5H1) LM

m²
m
m
pq
pq
pq
pq
pq
u
u
u
u
u
m²

Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x1200, borde BA
Maestra CD 60/27, largo 4000x0,60
Perfil U 30/30, largo 3000x0,55
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)
Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)
Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)
Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Perlfix (saco 20 kg)
Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)
Fijaciones
Aislamiento lana mineral e 40 mm

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada
tipo H1de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso p.p de
pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
9,06
1,49
1,19
9,91
82,54
47,58
23,45
41,54
28,65
6,11
12,94
5,90
0,35
2,68

9,06
1,49
0,48
0,17
0,99
0,57
14,07
0,96
0,57
0,06
0,06
0,06
0,70
2,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS
CÉNTIMOS
UKNAD11.3

PKNA337861
PKNA3294
PKNA233201
PKNA289715
PKNA46821
PKNA3421
PKNA69775
PKNA24918
PKNA501881
PKNA69914
PKNA69780
PKNA3467
PGENP04.0627

1,000
1,000
0,400
0,017
0,012
0,012
0,600
0,023
0,020
0,010
0,005
0,011
2,000

m²

Techo KNAUF D112 (27+12,5H1) LM

m²
m
m
pq
pq
pq
pq
pq
u
u
u
u
u

Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x1200, borde BA
Maestra CD 60/27, largo 4000x0,60
Perfil U 30/30, largo 3000x0,55
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)
Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)
Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)
Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Perlfix (saco 20 kg)
Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)
Fijaciones

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada
tipo H1de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso p.p de
pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
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9,06
1,49
1,19
9,91
82,54
47,58
23,45
41,54
28,65
6,11
12,94
5,90
0,35

9,06
1,49
0,48
0,17
0,99
0,57
14,07
0,96
0,57
0,06
0,06
0,06
0,70
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

PGEN_URS1

RESUM
1,000 m²

Aislamiento lana mineral e 40 mm

PREU

SUBTOTAL

2,68

2,68

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS
CÉNTIMOS
UKNAK271

PKNA44358
PGEN_22
PKNA3120
PKNA3698
PGEN_23
PGENP04.0586
PGENP04.0619

6,700
8,700
0,485
0,428
11,700
7,700
7,700

m

Conducto KNAUF K271 (2x25A1)

m²
u
u
u
u
m
u

Placa Fireboard tipo AA1 25 mm, largo 2000x1200 (20), borde BC
Perfil soporte 40x50x3
Fireboard Spachtel, pasta especial para placa Fireboard (saco 20 Kg.)
Cinta de juntas Fireboard, (rollo 25 m)
Grapas
Varilla roscada
Tuerca

ML Formación de cajón para protección pasiva al fuego de conductos de ventilación, formado por dos placas tipo KNAUF Fireboard de
25 mm de espesor cada una, grapadas entre sí y en caso de posición
horizontal, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado
50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
28,68
0,78
26,98
1,61
0,25
0,96
0,05

192,16
6,79
13,09
0,69
2,93
7,39
0,39

COST UNITARI TOTAL.......................................

223,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS
UKNAK272

PKNA44358
PGEN_22
PKNA3120
PKNA3698
PGEN_23
PGENP04.0586
PGENP04.0619

10,100
8,700
0,485
0,428
11,700
7,700
7,700

m

Conducto KNAUF K271 (3x25A1)

m²
u
u
u
u
m
u

Placa Fireboard tipo AA1 25 mm, largo 2000x1200 (20), borde BC
Perfil soporte 40x50x3
Fireboard Spachtel, pasta especial para placa Fireboard (saco 20 Kg.)
Cinta de juntas Fireboard, (rollo 25 m)
Grapas
Varilla roscada
Tuerca

ML Formación de cajón para protección pasiva al fuego de conductos de ventilación, formado por tress placas tipo KNAUF Fireboard
de 25 mm de espesor cada una, grapadas entre sí y en caso de posición horizontal, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado 50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
28,68
0,78
26,98
1,61
0,25
0,96
0,05

289,67
6,79
13,09
0,69
2,93
7,39
0,39

COST UNITARI TOTAL.......................................

320,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VINT EUROS amb
NORANTA-CINC CÉNTIMOS
UKNAW1111

m²

Diferencia precio cambio placa standard tipo A de 12,5 mm a placa impregnada tipo H1 de 12,5
mm en zonas húmedas

Diferencia precio por cambio de placa standard tipo A de 12,5 mm
de espesor a placa impregnada tipo H1 de 12,5 mm de espesor en
tabiques y trasdosados de zonas húmedas.

PKNA337872
PKNA337861

-1,000 m²
1,000 m²

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x1200, borde BA

5,10
9,06

-5,10
9,06

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb NORANTA-SIS
CÉNTIMOS

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

UKNAW112.10

PKNA337872
PKNA70972
PKNA50638
PKNA3468
PKNA289715
PKNA289717
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS1
PGENP04.0627

4,000
0,700
2,750
0,033
0,017
0,037
0,010
0,050
0,021
1,000
1,600

PREU

m²

DI-02 Tabique KNAUF 98/400 (2x12,5A+48+2x12,5A) LM

m²
m
m
u
pq
pq
u
u
u
m²
u

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
Canal U 48/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Montante C 48/35 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 40 mm
Fijaciones

SUBTOTAL

IMPORT

Tabique KNAUF W112 98/400 formado por dos placas standard tipo
A de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de
400 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y
terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
5,10
1,20
1,45
9,43
9,91
12,68
12,94
28,65
6,11
2,68
0,35

20,40
0,84
3,99
0,31
0,17
0,47
0,13
1,43
0,13
2,68
0,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb ONZE
CÉNTIMOS
UKNAW112.2

PKNA337872
PKNA246799
PKNA50489
PKNA3469
PKNA289715
PKNA289717
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS2
PGENP04.0627

4,000
0,700
2,000
0,033
0,013
0,029
0,010
0,050
0,021
1,000
1,600

m²

DI-01 Tabique KNAUF 120/600 (2x12,5A+70+2x12,5A) LM

m²
m
m
u
pq
pq
u
u
u
m²
u

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
Canal U 70/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Montante C 70/40 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 60 mm
Fijaciones

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y
terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

5,10
1,49
1,84
14,68
9,91
12,68
12,94
28,65
6,11
3,49
0,35

20,40
1,04
3,68
0,48
0,13
0,37
0,13
1,43
0,13
3,49
0,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

UKNAW112.5

PKNA84658
PKNA246799
PKNA50489
PKNA3469
PKNA289715
PKNA289717
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS2
PGENP04.0627

4,000
0,700
2,000
0,033
0,013
0,029
0,010
0,050
0,021
1,000
1,600

PREU

m²

DI-03 Tabique KNAUF 120/600 (2x12,5DF+70+2x12,5DF) LM

m²
m
m
u
pq
pq
u
u
u
m²
u

Placa cortafuego tipo DF 12,5 mm, largo 2500x1200 (36), borde BA
Canal U 70/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Montante C 70/40 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 60 mm
Fijaciones

SUBTOTAL

IMPORT

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por dos placas cortafuego
tipo DF de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y
terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
8,27
1,49
1,84
14,68
9,91
12,68
12,94
28,65
6,11
3,49
0,35

33,08
1,04
3,68
0,48
0,13
0,37
0,13
1,43
0,13
3,49
0,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS
UKNAW113.15

PKNA133072
PKNA246799
PKNA50489
PKNA3469
PKNA289715
PKNA289719
PKNA289720
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS2
PGENP04.0627

6,000
0,700
2,750
0,033
0,017
0,029
0,037
0,015
0,070
0,021
1,000
1,600

m²

DI-07 Tabique KNAUF 160/400 (3x15DF+70+3x15DF) LM

m²
m
m
u
pq
pq
pq
u
u
u
m²
u

Placa cortafuego tipo DF 15 mm, largo 2500x1200 (30), borde BA
Canal U 70/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Montante C 70/40 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 45 mm GRIESH (1000 uds)
Tornillo TN 3,9mm punta normal, largo 55 mm (caja 1000 uds.)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 60 mm
Fijaciones

Tabique KNAUF W113 160/400 formado por tres placas cortafuego
tipo DF de 15 mm de espesor cada una, atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 400 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y
terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
10,11
1,49
1,84
14,68
9,91
15,80
18,91
12,94
28,65
6,11
3,49
0,35

60,66
1,04
5,06
0,48
0,17
0,46
0,70
0,19
2,01
0,13
3,49
0,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE EUROS amb
NORANTA-CINC CÉNTIMOS
UKNAW626.1

m²

PKNA337872

2,000 m²

DI-05 Trasdosado KNAUF W626 73/600 (48+2x12,5A) LM

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600, formado por dos
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas,
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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10,20
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

PKNA50638
PKNA70972
PKNA3468
PKNA289715
PKNA289717
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS1
PGENP04.0627

RESUM
2,000
0,700
0,027
0,006
0,014
0,010
0,010
0,011
1,000
1,600

m
m
u
pq
pq
u
u
u
m²
u

Montante C 48/35 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Canal U 48/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 40 mm
Fijaciones

PREU

SUBTOTAL

1,45
1,20
9,43
9,91
12,68
12,94
28,65
6,11
2,68
0,35

2,90
0,84
0,25
0,06
0,18
0,13
0,29
0,07
2,68
0,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb SETZE CÉNTIMOS
UKNAW626.5

PKNA337872
PKNA50638
PKNA70972
PKNA3468
PKNA289715
PKNA289717
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS1
PGENP04.0627

2,000
2,000
0,700
0,027
0,006
0,014
0,010
0,010
0,011
1,000
1,600

m²

Trasdosado KNAUF W626 73/600 (48+2x12,5A) LM

m²
m
m
u
pq
pq
u
u
u
m²
u

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
Montante C 48/35 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Canal U 48/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 40 mm
Fijaciones

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600, formado por dos
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas,
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
5,10
1,45
1,20
9,43
9,91
12,68
12,94
28,65
6,11
2,68
0,35

10,20
2,90
0,84
0,25
0,06
0,18
0,13
0,29
0,07
2,68
0,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb SETZE CÉNTIMOS
UKNAW628.2

PKNA337872
PKNA50489
PKNA246799
PKNA3469
PKNA289715
PKNA289717
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS2
PGENP04.0627

2,000
2,000
0,700
0,027
0,006
0,014
0,010
0,010
0,011
1,000
1,600

m²

Trasdosado KNAUF W628 95/600 (70+2x12,5A) LM

m²
m
m
u
pq
pq
u
u
u
m²
u

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
Montante C 70/40 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Canal U 70/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 60 mm
Fijaciones

M2 Trasdosado autoportante KNAUF W628 95/600, formado por 2
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas,
tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
5,10
1,84
1,49
14,68
9,91
12,68
12,94
28,65
6,11
3,49
0,35

10,20
3,68
1,04
0,40
0,06
0,18
0,13
0,29
0,07
3,49
0,56

COST UNITARI TOTAL.......................................

20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb DEU CÉNTIMOS

19 juliol 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

UKNAWX115.1

PKNA337872
PKNA70972
PKNA50638
PKNA3468
PKNA289715
PKNA289717
PKNA69780
PKNA501881
PKNA69914
PGEN_URS1
PGENP04.0627

5,000
1,400
4,000
0,660
0,028
0,029
0,010
0,065
0,042
2,000
3,200

PREU

m²

DI-06 Tabique KNAUF 159/600 (2x12,5A+48+12,5A+48+2x12,5A) 2LM

m²
m
m
u
pq
pq
u
u
u
m²
u

Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (36)
Canal U 48/30 galvanizado Z1, largo 3000x0,55
Montante C 48/35 galvanizado Z1, largo 2500x0,60
Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)
Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)
Perlfix (saco 20 kg)
UNIK 1 hora (saco 20 kg.)
Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)
Aislamiento lana mineral e 40 mm
Fijaciones

SUBTOTAL

IMPORT

Tabique KNAUF W115 + 159/600 formado por dos placas standard
tipo A de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a cada lado de
dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado
de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho
con una modulación de 600 mm e/e, placa intermedia KNAUF standard tipo A de 12,5 mm y aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al
sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
5,10
1,20
1,45
9,43
9,91
12,68
12,94
28,65
6,11
2,68
0,35

25,50
1,68
5,80
6,22
0,28
0,37
0,13
1,86
0,26
5,36
1,12

COST UNITARI TOTAL.......................................

48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS
UXM010

m2

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin
tratar, para lijado y aceitado en

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas
de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80 mm;
los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso fijación
de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados de cabeza
hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y
aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18mva015d

2,500 m

mt18mta030hb

1,050 m²

Rastrel de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en autoclave, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, para apoyo y fijación de las
Tablas de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento
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3,00

7,50

65,00

68,25

194

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

mt18mva090

28,000 Ud

mt18mva085a

5,000 Ud

mo025
mo063
%0200

0,505 h
0,505 h
1,054 %

Tirafondo latonado, para madera, de cabeza avellanada hexagonal, para
llave Allen.
Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación de rastreles o correas de
madera sobre soporte base de hormigón.
Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.
Ayudante instalador de pavimentos de madera.
Costes directos complementarios

PREU

SUBTOTAL

0,23

6,44

1,20

6,00

17,54
16,43
2,00

8,86
8,30
2,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

107,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SET EUROS amb QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
XPAU0002

PA

Escomesa d'electricitat

Partida a justificar per escomesa d'electricitat
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

12.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE MIL QUATRE-CENTS EUROS
XPAU0004

PA

connexió xarxa de sanejament

Partida a justificar per a connexió xarxa de sanejament a xarxa general
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

4.620,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL SIS-CENTS VINT EUROS
op00ciz010

Cizalla.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ADE010c

m³

mq01exn020b
mq02rod010d

0,336 h
0,154 h

mo111
%0200

0,265 h
0,225 %

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila semi
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.
48,68
16,36
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm,
6,38
0,98
reversible.
Peó ordinari construcció.
19,47
5,16
Mitjans auxiliars
2,00
0,45
COST UNITARI TOTAL.......................................

22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS amb NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
ADR010

m³

mt01ara030
mq04dua020b
mq02rod010d

1,800 t
0,103 h
0,154 h

mq02cia020j
mo113
%0200

0,010 h
0,231 h
0,225 %

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espes
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.
8,98
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
8,72
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm,
6,38
reversible.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
40,00
Peó jardiner.
17,47
Mitjans auxiliars
2,00

16,16
0,90
0,98
0,40
4,04
0,45

COST UNITARI TOTAL.......................................

22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS amb NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
ANS010c

m²

mt07aco020e
mt07ame010n
mt10haf010nea
mt16pea020b

2,000
1,200
0,210
0,050

Ut
m²
m³
m²

mq06vib020
mo019
mo111
mo075
%0200

0,088
0,161
0,161
0,081
0,275

h
h
h
h
%

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió
Separador homologat per soleres.
0,04
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
3,66
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
67,42
Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral
1,34
recte, de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,5
Regla vibrant de 3 m.
4,65
Oficial 1ª construcció.
22,30
Peó ordinari construcció.
19,47
Ajudant construcció.
20,68
Mitjans auxiliars
2,00

0,08
4,39
14,16
0,07
0,41
3,59
3,13
1,68
0,55

COST UNITARI TOTAL.......................................

28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS amb SEIS
CÉNTIMOS
DDS030

m³

mq01exn050c
mq01ret010
mq08sol010
mo111
mo018
%0200

0,458
0,204
1,817
0,545
2,179
1,151

h
h
h
h
h
%

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima,
amb retroexcavadora amb martell pica
Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.
65,02
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
40,85
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.
8,13
Peó ordinari construcció.
19,47
Oficial 1ª soldador.
23,67
Mitjans auxiliars
2,00

29,78
8,33
14,77
10,61
51,58
2,30

COST UNITARI TOTAL.......................................

117,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS amb
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
DEH040

m³

mt51cpd020ga

1,000 m²

mq05mai030
mq05pdm110
mq08sol010
mo019
mo112
mo113
%0200

3,057
1,528
1,211
1,455
3,638
2,425
7,822

h
h
h
h
h
h
%

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i
càrrega manual sobre camió o con
Tall en humit amb serra amb disc diamantat, en forjats de formigó armat o
600,00
600,00
prefabricat.
Martell pneumàtic.
4,05
12,38
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.
6,90
10,54
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.
8,13
9,85
Oficial 1ª construcció.
22,30
32,45
Peó especialitzat construcció.
20,52
74,65
Peó jardiner.
17,47
42,36
Mitjans auxiliars
2,00
15,64
COST UNITARI TOTAL.......................................

797,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DUX010

m²

mq05mai030
mq05pdm010a
mo110
mo111
%0200

0,224
0,112
0,140
0,262
0,093

h
h
h
h
%

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de morter, amb
martell pneumàtic, sense incloure la
Martell pneumàtic.
4,05
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
3,80
Peó especialitzat construcció.
20,15
Peó ordinari construcció.
19,47
Mitjans auxiliars
2,00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS amb CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
GTA020

m³

mq04cab010e
%0200

0,125 h
0,053 %

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, insta
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW.
42,15
5,27
Mitjans auxiliars
2,00
0,11
COST UNITARI TOTAL.......................................

5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS amb TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
GTB020

m³

mq04res035a

1,027 m³

%0200

0,021 %

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de resid
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
2,00
abocador específic, instal·lació de tractament de resid
Mitjans auxiliars
2,00

2,05
0,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb NUEVE CÉNTIMOS
HYA010
mt09pye010b
mt08aaa010a
mt09mif010ia
mq05per010
mo020
mo113
%0400

Ut
0,300 m³
1,000 m³
1,000 t
3,000
10,000
10,000
5,284

h
h
h
%

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu
hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
Oficial 1ª construcció.
Peó jardiner.
Mitjans auxiliars

78,89
1,15
36,25

23,67
1,15
36,25

24,94
21,78
17,47
4,00

74,82
217,80
174,70
21,14

COST UNITARI TOTAL.......................................

549,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS amb CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
IAF070b

m

mt40cpt010ab

1,000 m

mt40www040
mo000
mo055
%0200

0,050
0,018
0,018
0,015

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7,
amb conductor unifilar de coure,
Cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor
0,71
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina ex
Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals.
1,20
Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
24,08
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

0,71
0,06
0,43
0,33
0,03

COST UNITARI TOTAL.......................................

1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
IAO020

m

mt40foc030a

1,000 m

mt40www040
mo000
mo055
%0200

0,050
0,030
0,030
0,020

Ut
h
h
%

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples de PBT i
tubs passius cablejats recoberts am
Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius
0,63
amples de PBT i tubs passius cablejats recoberts am
Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals.
1,20
Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
24,08
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

0,63
0,06
0,72
0,56
0,04

COST UNITARI TOTAL.......................................

2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb UN CÉNTIMOS
IAO035

Ut

mt4-conv-fr-eth
mo000
%0200

1,000 Ut
0,299 h
2,022 %

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars. Totalment
Conversor Ethernet a Fibra òptica
195,00
195,00
Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
24,08
7,20
Mitjans auxiliars
2,00
4,04
COST UNITARI TOTAL.......................................

206,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS amb
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ICS010ac28

m

bf421680Inox

1,050 m

bfw41c10Inox

0,100 Ut

mt17coe050ec

1,000 m

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AI
Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 0,8 mm de gruix i 28 mm de
2,93
diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 28 mm
7,38
de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 22,0
7,20
mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

mt17coe110
mo002
mo055
%0200

RESUM
0,045
0,092
0,092
0,151

l
h
h
%

Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

PREU

SUBTOTAL

7,87
21,72
18,50
2,00

0,35
2,00
1,70
0,30

COST UNITARI TOTAL.......................................

IMPORT

15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS amb TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ICS010ac54

m

mt37tca010h

1,050 m

mt37tca011h

0,100 Ut

mt17coe050id

1,000 m

mt17coe110
mo002
mo055
%0200

0,067
0,092
0,092
0,305

l
h
h
%

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AI
Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 1,5 mm de gruix i 54 mm de
14,41
diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 54 mm
8,68
de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
10,23
d'estructura cel·lular tancada, de 55,0 mm de diàmetr
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
7,87
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

15,13
0,87
10,23
0,53
2,00
1,70
0,61

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS amb SIETE
CÉNTIMOS
ICS010b

m

mt37tca010h

1,050 m

mt37tca011h

0,100 Ut

mt17coe050id

1,000 m

mt17coe110
mo002
mo055
%0200

0,067
0,092
0,092
0,305

l
h
h
%

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AI
Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 1,5 mm de gruix i 54 mm de
14,41
diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 54 mm
8,68
de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
10,23
d'estructura cel·lular tancada, de 55,0 mm de diàmetr
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
7,87
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

15,13
0,87
10,23
0,53
2,00
1,70
0,61

COST UNITARI TOTAL.......................................

31,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS amb SIETE
CÉNTIMOS
ICS010e

m

bf421680Inox

1,050 m

bfw41c10Inox

0,100 Ut

mt17coe050ec

1,000 m

mt17coe110
mo002
mo055
%0200

0,045
0,092
0,092
0,151

l
h
h
%

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AI
Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 0,8 mm de gruix i 28 mm de
2,93
diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 28 mm
7,38
de diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 22,0
7,20
mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
7,87
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

3,08
0,74
7,20
0,35
2,00
1,70
0,30

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS amb TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ICS020c

Ut

DAB-EVO-80-180-XM
mt37www050ea

1,000 Ut
2,000 Ut

mt37sve010g
mt37svr010f
mt37www060h

2,000 Ut
1,000 Ut
1,000 Ut

mt42www040

1,000 Ut

mt37sve010b
mt37tca010b

2,000 Ut
0,350 m

mt35aia090abaab

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mo003
mo056

2,666 h
2,666 h

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de plaques i
dipòsit d'inèrcia,, format per:
Bomba circuladora rotor humit DAB EVOPLUS 80/180 XM
447,85
447,85
Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió màxima de treball de 10
17,99
35,98
bar.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
25,70
51,40
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
12,89
12,89
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb
45,84
45,84
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
10,37
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
4,25
8,50
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre,
4,98
1,74
segons UNE-EN 1057.
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm
0,96
2,88
de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
0,48
4,32
mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la se
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
60,57
Ajudant instal·lador de climatització.
19,50
51,99
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

%0200

RESUM
7,343 %

Mitjans auxiliars

PREU

SUBTOTAL

2,00

14,69

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

749,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS amb DOS CÉNTIMOS
ICS020kb1a

Ut

DAB-CPE40-3500
ICS075h
IFW020c
ICS075o
mt37www050ea

1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

mt42www040

1,000 Ut

mt37sve010b
mt37tca010b

2,000 Ut
0,350 m

mt35aia090abaab

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mo003
mo056
%0200

Ut
Ut
U
U
Ut

2,709 h
2,709 h
29,674 %

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per: - bomba circuladora simple,
per cabal de 7,8 m3/h i alçad
Bomba circuladora DAB CPE 40/3500 T MCE 30/C
2.631,30
2.631,30
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
39,97
79,94
Filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2".
59,33
59,33
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
18,68
18,68
Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió màxima de treball de 10
17,99
35,98
bar.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
10,37
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
4,25
8,50
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre,
4,98
1,74
segons UNE-EN 1057.
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm
0,96
2,88
de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
0,48
4,32
mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la se
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
61,55
Ajudant instal·lador de climatització.
19,50
52,83
Mitjans auxiliars
2,00
59,35
COST UNITARI TOTAL.......................................

3.026,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTISEIS EUROS amb
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ICS030

U

mt08tan330k

1,000 U

mt08tan020jk

1,000 m

mt17coe010j

0,411 m²

mt17coe110
mt42www040

1,500 l
1,000 Ut

mt42www050

1,000 Ut

mo004
mo103
%0200

0,836 h
0,836 h
1,478 %

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer,
1,97
de 4" DN 100 mm.
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
28,69
segons UNE 19052, amb el preu incrementat el 50% en conce
Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
93,61
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
7,87
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
19,80
amb beina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Oficial 1ª lampista.
22,72
Ajudant calefactor.
21,11
Mitjans auxiliars
2,00

1,97
28,69
38,47
11,81
10,37
19,80
18,99
17,65
2,96

COST UNITARI TOTAL.......................................

150,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS amb
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ICS030b

U

mt08tan330k

1,000 U

mt08tan020jk

1,000 m

mt17coe010j

0,411 m²

mt17coe110
mt42www040

1,500 l
1,000 Ut

mt42www050

1,000 Ut

mo004
mo103
%0200

0,872 h
0,872 h
1,493 %

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer,
1,97
de 4" DN 100 mm.
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
28,69
segons UNE 19052, amb el preu incrementat el 50% en conce
Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
93,61
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
7,87
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
19,80
amb beina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Oficial 1ª lampista.
22,72
Ajudant calefactor.
21,11
Mitjans auxiliars
2,00

1,97
28,69
38,47
11,81
10,37
19,80
19,81
18,41
2,99

COST UNITARI TOTAL.......................................

152,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS amb
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ICS040

Ut

mt38vex010p

1,000 Ut

mt42www040

1,000 Ut

mo003

1,371 h

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb ro
vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm
340,01
340,01
de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
10,37
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
31,15
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

mo101
%0200

RESUM
1,371 h
4,085 %

Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

PREU

SUBTOTAL

19,65
2,00

26,94
8,17

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

416,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS
amb SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ICS040b

Ut

mt38vex010p

1,000 Ut

mt42www040

1,000 Ut

mo003
mo101
%0200

1,371 h
1,371 h
4,085 %

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb ro
vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm
340,01
340,01
de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
10,37
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
31,15
Ajudant calefactor.
19,65
26,94
Mitjans auxiliars
2,00
8,17
COST UNITARI TOTAL.......................................

416,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS
amb SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ICS070

U

mt38csg310gcip

1,000 U

mt42www040

4,000 Ut

mt42www050

4,000 Ut

mt38www011
mo004
mo103
%0200

80,000
1,314
1,314
9,497

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
20 kW, tipus cipriani S080+ o equ
Bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20 kW, tipus
653,00
653,00
cipriani S080+, segons dades annexe càlculs
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
41,48
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
19,80
79,20
amb beina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de A.C.S.
1,48
118,40
Oficial 1ª lampista.
22,72
29,85
Ajudant calefactor.
21,11
27,74
Mitjans auxiliars
2,00
18,99
COST UNITARI TOTAL.......................................

968,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS amb SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ICS070-150

Ut

ALFLV150

1,000 Ut

mt42www040

4,000 Ut

mt42www050

4,000 Ut

mt38www011
mo003
mo095
%0200

80,000
0,944
1,864
23,550

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46
bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI-316, de 150kW, tipus
2.056,00
2.056,00
AlfaLaval CB110-46H o similar
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa
10,37
41,48
vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pres
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
19,80
79,20
amb beina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de A.C.S.
1,48
118,40
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
21,45
Ajudant calefactor.
20,65
38,49
Mitjans auxiliars
2,00
47,10
COST UNITARI TOTAL.......................................

2.402,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS
amb DOCE CÉNTIMOS
ICS075

Ut

mt37sve010g
mt38www012
mo002
mo055
%0200

1,000
0,100
0,330
0,330
0,392

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs
elements de muntatge i demés acce
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
25,70
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

25,70
0,21
7,17
6,11
0,78

COST UNITARI TOTAL.......................................

39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ICS075d

Ut

mt37sve010g
mt38www012
mo002
mo055
%0200

1,000
0,100
0,330
0,330
0,392

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs
elements de muntatge i demés acce
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
25,70
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

25,70
0,21
7,17
6,11
0,78

COST UNITARI TOTAL.......................................

39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ICS075f

U

mt37sve010e
mt38www012
mo004
mo103
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
0,211

Ut
Ut
h
h
%

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
15,70
15,70
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,21
Oficial 1ª lampista.
22,72
2,70
Ajudant calefactor.
21,11
2,51
Mitjans auxiliars
2,00
0,42
COST UNITARI TOTAL.......................................

21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS amb CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
ICS075g

U

mt37svs010g

1,000 U

mt38www012
mo004
mo103
%0200

0,100
0,119
0,119
0,139

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre,
tarada a 3 bar de pressió. Inc
Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3
8,49
bar de pressió.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª lampista.
22,72
Ajudant calefactor.
21,11
Mitjans auxiliars
2,00

8,49
0,21
2,70
2,51
0,28

COST UNITARI TOTAL.......................................

14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS amb DIECINUEVE
CÉNTIMOS
ICS075h
mt37sve010g
mt38www012
mo002
mo055
%0200

1,000
0,100
0,330
0,330
0,392

Ut
Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

25,70
2,14
21,72
18,50
2,00

25,70
0,21
7,17
6,11
0,78

COST UNITARI TOTAL.......................................

39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ICS075j

Ut

mt38vvg020x-reg
mt38www012
mo003
mo101
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
3,316

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V;
inclòs elements de muntatge i demé
Vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220 V
326,35
326,35
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,21
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
2,70
Ajudant calefactor.
19,65
2,34
Mitjans auxiliars
2,00
6,63
COST UNITARI TOTAL.......................................

338,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS amb VEINTITRES CÉNTIMOS
ICS075k

U

mt37svr010d
mt38www012
mo004
mo103
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
0,107

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés access
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
5,29
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª lampista.
22,72
Ajudant calefactor.
21,11
Mitjans auxiliars
2,00

5,29
0,21
2,70
2,51
0,21

COST UNITARI TOTAL.......................................

10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS amb NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
ICS075n

U

mt37svr010f
mt38www012
mo004
mo103
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
0,183

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
12,89
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª lampista.
22,72
Ajudant calefactor.
21,11
Mitjans auxiliars
2,00

12,89
0,21
2,70
2,51
0,37

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS amb SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
ICS075o
mt37svr010f
mt38www012
mo004
mo103
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
0,183

U
Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS amb SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
ICS075p

Ut

mt37sve010g
mt38www012
mo002
mo055
%0200

1,000
0,100
0,330
0,330
0,392

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs
elements de muntatge i demés acce
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
25,70
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

25,70
0,21
7,17
6,11
0,78

COST UNITARI TOTAL.......................................

39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ICS075q

U

mt38vvg020p
mt38www012
mo004
mo103
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
1,033

U
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V.
Inclòs elements de muntatge
Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V.
97,86
97,86
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,21
Oficial 1ª lampista.
22,72
2,70
Ajudant calefactor.
21,11
2,51
Mitjans auxiliars
2,00
2,07
COST UNITARI TOTAL.......................................

105,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS amb TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
ICS075q-reg

U

mt38vvg020v-reg

1,000 U

mt38www012
mo004
mo103
%0200

0,100
0,119
0,119
2,052

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb actuador
de 220 V; inclòs elements de mu
Vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4", mescladora, amb actuador
199,78
199,78
de 230 V.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,21
Oficial 1ª lampista.
22,72
2,70
Ajudant calefactor.
21,11
2,51
Mitjans auxiliars
2,00
4,10
COST UNITARI TOTAL.......................................

209,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS amb
TREINTA CÉNTIMOS
ICS075reg
mt38vvg020x-reg
mt38www012
mo003
mo101
%0200

Ut
1,000
0,100
0,119
0,119
3,316

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de
220 V; inclòs elements de muntatg
Vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220 V
326,35
326,35
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,21
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
2,70
Ajudant calefactor.
19,65
2,34
Mitjans auxiliars
2,00
6,63
COST UNITARI TOTAL.......................................

338,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS amb VEINTITRES CÉNTIMOS
ICS075s

U

mt37sve010e
mt38www012
mo004
mo103
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
0,211

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
15,70
15,70
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,21
Oficial 1ª lampista.
22,72
2,70
Ajudant calefactor.
21,11
2,51
Mitjans auxiliars
2,00
0,42
COST UNITARI TOTAL.......................................

21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS amb CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
ICS075t

U

mt37sve010e
mt38www012
mo004
mo103
%0200

1,000
0,100
0,119
0,119
0,211

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
15,70
15,70
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,21
Oficial 1ª lampista.
22,72
2,70
Ajudant calefactor.
21,11
2,51
Mitjans auxiliars
2,00
0,42
COST UNITARI TOTAL.......................................

21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS amb CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

ICS080b

Ut

mt37sgl020d

1,000 Ut

mt38www012
mo002
mo055
%0200

0,050
0,445
0,445
0,242

Ut
h
h
%

PREU

SUBTOTAL

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u
Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa
6,16
de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

IMPORT

6,16
0,11
9,67
8,23
0,48

COST UNITARI TOTAL.......................................

24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS amb SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
ICS080d

Ut

mt37sgl020d

1,000 Ut

mt38www012
mo002
mo055
%0200

0,050
0,445
0,445
0,242

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u
Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa
6,16
de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

6,16
0,11
9,67
8,23
0,48

COST UNITARI TOTAL.......................................

24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS amb SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
ICS080e

Ut

mt37sgl020d

1,000 Ut

mt38www012
mo002
mo055
%0200

0,050
0,445
0,445
0,242

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u
Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa
6,16
de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant calefactor.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

6,16
0,11
9,67
8,23
0,48

COST UNITARI TOTAL.......................................

24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS amb SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
ICSBMKM35

Ut

mt38csl100akm

1,000 Ut

mt38www012
mo003
%0200

0,050 Ut
0,439 h
6,068 %

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Mbus,
Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
596,70
596,70
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus,
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,11
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
9,97
Mitjans auxiliars
2,00
12,14
COST UNITARI TOTAL.......................................

618,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS amb
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ICSBMKM6100
KM602655CJAJ
mt38www012
mo003
%0200

Ut
1,000
0,050
0,439
7,073

ut
Ut
h
%

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Modbu
Comptador d'aigua calenta tipus Kamstrup Multical 602 65-5-CJAJ
697,20
697,20
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
2,14
0,11
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
9,97
Mitjans auxiliars
2,00
14,15
COST UNITARI TOTAL.......................................

721,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS amb
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ICSCS25
mt38aci010cs2500
mt38www010
mo003
mo101
%0200

Ut
1,000 Ut
1,000
1,976
1,976
20,982

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, altura
2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïll
Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 2500 l, altura 2080 mm, altura 2440 mm,
2.013,00
2.013,00
diàmetre 1490 mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, a
Material auxiliar per instal·lacions de calefacció.
1,51
1,51
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
44,89
Ajudant calefactor.
19,65
38,83
Mitjans auxiliars
2,00
41,96
COST UNITARI TOTAL.......................................

2.140,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS
amb DIECINUEVE CÉNTIMOS
ICSpres

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit materi
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS amb
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ICStermc

Ut

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de
subjecció, petit material,. Totalment muntat
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS amb SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ICX020

Ut

LX100001
LX100002
LX100014
LX100015
LX200077
LX200031
LX200002
SCH13986
mt35cun020a

2,000
1,000
3,000
2,000
18,000
1,000
3,000
2,000
70,000

ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
u
m

mt35aia010aaa

20,000 m

scont2000
clxr16A
mo006
mo004
%0200

3,000
4,000
32,991
14,993
43,356

ut
u
h
h
%

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar, per a
control centralitzat de l'ampliació
Miniserver Loxone
414,80
Extension
331,67
1-Wire Extension
141,24
Modbus Extension
190,54
Sensor de temperatura immersió 1-wire metàl·lic
11,42
Sensor de temperatura i humitat exterior 0-10V
116,83
Font d'alimentació 24V 4,2A
55,97
Quadre elèctric tipus KAEDRA de Schneider 2 files, 24 moduls
63,48
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor
0,43
de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllamen
Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
0,22
nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (pa
SAI pel sistema de control. 450VA
46,50
Relè de 16 A per commutació de potència
20,73
Oficial 1ª Enginyer de programació
35,00
Oficial 1ª lampista.
22,72
Mitjans auxiliars
2,00

829,60
331,67
423,72
381,08
205,56
116,83
167,91
126,96
30,10
4,40
139,50
82,92
1.154,69
340,64
86,71

COST UNITARI TOTAL.......................................

4.422,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS EUROS amb VEINTINUEVE CÉNTIMOS
IED010c

m

mt35aia070aaab

1,000 m

mt35www010
mo001
mo054
%0200

0,200
0,066
0,062
0,049

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió majo
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
1,97
exterior corrugada), de color taronja, de 50
Material auxiliar per instal·lacions elèctriques..
1,51
Oficial 1ª electricista.
21,72
Ajudant electricista.
18,50
Mitjans auxiliars
2,00

1,97
0,30
1,43
1,15
0,10

COST UNITARI TOTAL.......................................

4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS amb NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
IEO010

m

mt35aia130i

1,000 m

mo002
mo100
%0200

0,047 h
0,059 h
0,054 %

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, co
Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-EN 50267-2-2,
3,13
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de
Oficial 1ª calefactor.
21,72
Ajudant electricista.
20,65
Mitjans auxiliars
2,00

3,13
1,02
1,22
0,11

COST UNITARI TOTAL.......................................

5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS amb CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
IFT010

U

mt37svc010c
mt37eqt010ae

2,000 U
1,000 U

mt37eqt100aa

1,000 U

mt36tie010aa

0,500 m

mt37sve010b
mt37www010
mo008
mo107
%0400

1,000
1,000
3,099
3,099
6,898

Ut
Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de
tres cicles, rosca de 3/4", pressió de t
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 3/4".
6,83
13,66
Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx contenidor de carbó actiu, rosca
25,46
25,46
de 3/4", cabal de 0,4 m³/h.
Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca
502,77
502,77
de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,
Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem
1,35
0,68
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
4,25
4,25
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
1,41
1,41
Oficial 1ª lampista.
24,57
76,14
Ajudant lampista.
21,11
65,42
Mitjans auxiliars
4,00
27,59
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

717,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS amb
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
IFW020b

U

mt37www060h

1,000 Ut

mt37www010
mo008
mo107
%0200

1,000
0,239
0,239
0,582

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb
45,84
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
1,41
Oficial 1ª lampista.
24,57
Ajudant lampista.
21,11
Mitjans auxiliars
2,00

45,84
1,41
5,87
5,05
1,16

COST UNITARI TOTAL.......................................

59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
IFW020c
mt37www060h

U
1,000 Ut

mt37www010
mo008
mo107
%0200

1,000
0,239
0,239
0,582

Ut
h
h
%

Filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2".
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Mitjans auxiliars

45,84

45,84

1,41
24,57
21,11
2,00

1,41
5,87
5,05
1,16

COST UNITARI TOTAL.......................................

59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
IFW020e

U

mt37www060f

1,000 Ut

mt37www010
mo008
mo107
%0200

1,000
0,179
0,179
0,271

Ut
h
h
%

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb
17,46
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb cargol de 1 1/4",
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
1,41
Oficial 1ª lampista.
24,57
Ajudant lampista.
21,11
Mitjans auxiliars
2,00

17,46
1,41
4,40
3,78
0,54

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS amb CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
SS010

p.a.

Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL.......................................

696,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
amb SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
UBC010lgaM63
LOGMT632
mo003
mo101
%0200

1,000
0,150
0,150
0,483

u
u
h
h
%

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

41,98
22,72
19,65
2,00

41,98
3,41
2,95
0,97

COST UNITARI TOTAL.......................................

49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS amb
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
UBClgaM32
LOGMT321
mo003
mo101
%0200

1,000
0,250
0,250
0,273

u
u
h
h
%

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1
Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

16,75
22,72
19,65
2,00

16,75
5,68
4,91
0,55

COST UNITARI TOTAL.......................................

27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS amb OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
UBClgath
LOGCXTRt32
mo003
mo101
%0200

1,000
0,150
0,150
0,329

u
u
h
h
%

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110
Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

26,49
22,72
19,65
2,00

26,49
3,41
2,95
0,66

COST UNITARI TOTAL.......................................

33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS amb
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

UBClgath63
LOGCXTR63
mo003
mo101
%0200

RESUM

1,000
0,150
0,150
0,232

u
u
h
h
%

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125
Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

PREU

SUBTOTAL

16,86
22,72
19,65
2,00

16,86
3,41
2,95
0,46

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS amb SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
UBClgc032
LG_322990
mo003
mo101
%0200

m
1,050
0,031
0,031
0,144

m
h
h
%

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90 mm de
diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA de LOGSTOR - 32/2.9-90
12,45
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
Ajudant calefactor.
19,65
Mitjans auxiliars
2,00

13,07
0,70
0,61
0,29

COST UNITARI TOTAL.......................................

14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS amb SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
UBClgc063
LG_6358125
mo003
mo101
%0200

m
1,050
0,044
0,044
0,275

m
h
h
%

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125 mm de
diàmetre exterior, per a conducció soterrada
Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA de LOGSTOR - 63/5.8-125
24,45
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
22,72
Ajudant calefactor.
19,65
Mitjans auxiliars
2,00

25,67
1,00
0,86
0,55

COST UNITARI TOTAL.......................................

28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS amb OCHO
CÉNTIMOS
UFF010b
mt01arp100c
mt08cet020c
mt14ebc010a
mt14ebc010a__1
mt01arp120acca
mt01arp060a
mt14ebc020ead1b
mt14ebc010a__2
mt01arp120bcha
mt01arp060b
mt14ebc020fbe1b
mt14ebc010a__3
mt01arp120ccph
mt01arp060c
mt14ebc020gjX1h
mq10csc010
mq04tkt010
mq04cab010d
mq01mot010b
mq02cia020j
mq02rov010i
mq01pan010a
mq02cia020f
mq11bar010
mq10mbc010
mq04tkt020
mq04deq010
mq11ext030
mq02rot030b
mq11com010
mo040
mo085
%0200

m²

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor de
terra-ciment SC40, i barreja bitu
0,553 t
Material granular per a la fabricació de SC40, adequat per a tràfic T0, segons
2,50
PG-3.
0,017 t
Ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri, segons UNE-EN 197-1.
92,44
0,800 kg
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
0,24
1,000 kg
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
0,24
0,253 t
Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent S25,
8,90
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T
0,011 t
Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.
41,00
0,010 t
Betum asfàltic B40/50, segons PG-3.
292,74
1,000 kg
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
0,24
0,104 t
Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent S25,
8,90
coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T
0,005 t
Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.
41,00
0,005 t
Betum asfàltic B40/50, segons PG-3.
292,74
1,000 kg
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
0,24
0,061 t
Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent M10,
10,15
coeficient de Los Angeles <=15, adequat per a tràfic T
0,004 t
Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.
41,00
0,003 t
Betum asfàltic modificat amb polímers BM-3c, segons PG-3.
415,14
0,006 h
Central discontínua per a tractament de materials amb ciment, de 160 t/h.
86,38
8,784 t·km Transport d'àrids.
0,10
0,018 h
Camió basculant de 14 t de càrrega, de 184 kW.
39,06
0,006 h
Motoanivelladora de 154 kW.
74,71
0,012 h
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
40,00
0,006 h
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
62,20
amplada de treball 213,4 cm.
0,017 h
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
40,11
0,010 h
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat.
41,93
0,006 h
Escombradora remolcada amb motor auxiliar.
12,28
0,011 h
Central asfàltica contínua per a fabricació de barreja bituminosa en calent, de
308,51
200 t/h.
7,027 t·km Transport d'aglomerat.
0,10
1,027 Ut
Desplaçament de maquinària de fabricació de mescla bituminosa en calent.
1,03
0,012 h
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
91,97
0,012 h
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de
40,93
treball 168 cm.
0,012 h
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
66,62
0,021 h
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
19,67
0,032 h
Ajudant construcció d'obra civil.
17,34
0,272 %
Mitjans auxiliars
2,00
COST UNITARI TOTAL.......................................

1,38
1,57
0,19
0,24
2,25
0,45
2,93
0,24
0,93
0,21
1,46
0,24
0,62
0,16
1,25
0,52
0,88
0,70
0,45
0,48
0,37
0,68
0,42
0,07
3,39
0,70
1,06
1,10
0,49
0,80
0,41
0,55
0,54
27,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS amb SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

UIA010

Ut

mt35arg100b

1,000 Ut

mt35arg105b

1,000 Ut

mo040
mo085
%0200

0,597 h
0,621 h
0,528 %

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de
mesures interiors, amb marc de
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable,
8,65
8,65
de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets r
Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5
21,60
21,60
cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de supo
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
19,67
11,74
Ajudant construcció d'obra civil.
17,34
10,77
Mitjans auxiliars
2,00
1,06
COST UNITARI TOTAL.......................................

53,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS amb
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
UIA010b

U

mt35arg100g

1,000 U

mt35arg105e

1,000 U

mo041
mo087
%0200

0,598 h
0,622 h
1,729 %

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 80x80x110 cm de
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable,
70,14
70,14
de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets
Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5
75,40
75,40
cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de supo
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
23,78
14,22
Ajudant construcció d'obra civil.
21,14
13,15
Mitjans auxiliars
2,00
3,46
COST UNITARI TOTAL.......................................

176,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS amb
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
UXA020

m²

mt01zah010a
mt01zah010c
mt01arp021c

0,230 t
0,230 t
0,055 m³

mt18aph010f

52,500 Ut

mt01arp020

1,000 kg

mq01mot010b
mq02rov010i

0,014 h
0,020 h

mq02cia020j
mq02rod010a

0,010 h
0,309 h

mo040
mo085
%0200

0,371 h
0,415 h
0,385 %

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats per
dia) i categoria d'explanada E
Barreja de riu granular o natural, pedrera calcària.
8,66
1,99
Barreja de riu de trituració o artificial, pedrera calcària.
9,47
2,18
Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria
24,00
1,32
orgànica i argila. Es tindrà en compte l'especificat en UNE
Llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat
0,27
14,18
superficial llis, color vermell, quines característiques
Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de
0,35
0,35
diàmetre, exempta de sals perjudicials, presentada en sa
Motoanivelladora de 154 kW.
74,71
1,05
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
62,20
1,24
amplada de treball 213,4 cm.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
40,00
0,40
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de treball 50 cm,
4,24
1,31
reversible.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
19,67
7,30
Ajudant construcció d'obra civil.
17,34
7,20
Mitjans auxiliars
2,00
0,77
COST UNITARI TOTAL.......................................

39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS amb
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
UXH010

m²

mt10hmf011rc
mt09mor010c

0,105 m³
0,030 m³

mt08cem011a

1,000 kg

mt18bhd010fcea

1,050 m²

mt01arp020

1,000 kg

mq04dua020b
mq06vib020
mo040
mo085
%0200

0,016
0,045
0,391
0,427
0,368

h
h
h
h
%

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 4, resi
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.
60,63
6,37
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250
115,30
3,46
kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
0,10
0,10
197-1.
Rajola de formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu
10,50
11,03
sense polir, classe resistent a flexió T, clas
Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de
0,35
0,35
diàmetre, exempta de sals perjudicials, presentada en sa
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
8,72
0,14
Regla vibrant de 3 m.
4,65
0,21
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
19,67
7,69
Ajudant construcció d'obra civil.
17,34
7,40
Mitjans auxiliars
2,00
0,74
COST UNITARI TOTAL.......................................

37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS amb
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
YCB030

m

mt50vbe010dbk

0,020 U

mo120
%0200

0,121 h
0,031 %

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50
Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals
35,00
0,70
muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·
Peó Seguretat i Salut.
19,83
2,40
Mitjans auxiliars
2,00
0,06
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb DIECISEIS CÉNTIMOS
YCB040

U

mt50spm020lbs

0,050 U

mo120
%0200

0,121 h
0,155 %

Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m de
longitud per a amplada màxima de ra
Passarel·la de vianants d'acer, de 1,5 m de longitud per a amplada màxima
262,00
de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb platafor
Peó Seguretat i Salut.
19,83
Mitjans auxiliars
2,00

13,10
2,40
0,31

COST UNITARI TOTAL.......................................

15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS amb OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
YCB050

m²

mt50spm050a

0,007 m²

mt50spm055a
mt09pce030
mq04cag010a
mo120
%0200

0,170
0,840
0,010
0,121
0,038

m²
kg
h
h
%

Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzabl
Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a protecció de rases, pous o buits
47,00
horitzontals.
Manta antiroca, de fibres sintètiques, de 6 mm d'espessor, pes 900 g/m².
2,80
Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, en sacs.
0,07
Camió amb grua de fins a 6 t.
49,36
Peó Seguretat i Salut.
19,83
Mitjans auxiliars
2,00

0,33
0,48
0,06
0,49
2,40
0,08

COST UNITARI TOTAL.......................................

3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
YSB050b
mt50bal010c
mo111
%0200

u
150,000 m
0,076 h
0,465 %

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i
150mts de llargada, de color blau.
Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25
0,30
cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.
Peó ordinari construcció.
19,47
Mitjans auxiliars
2,00

45,00
1,48
0,93

COST UNITARI TOTAL.......................................

47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS amb
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRESSUPOST

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

03

TREBALLS PREVIS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22113C2

m2 Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió

2.642,50

1,99

5.258,58

1.707,88

4,51

7.702,54

777,19

7,84

6.093,17

2.563,77

5,76

14.767,32

2.563,77

4,75

12.177,91

TOTAL 03.........................................................................................................................................

45.999,52

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
E2213422

m3 Excavació p/rebaix,terreny fluix,pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
E222122A

m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclòs repàs de sols i parets.
E2R35069

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10-15km

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
E2RA7LP0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

04

SISTEMA ESTRUCTURAL

E3Z112N1

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió

94,82

11,00

1.043,02

663,41

136,08

90.276,83

93,10

321,05

29.889,76

71,97

446,61

32.142,52

1.831,26

106,56

195.139,07

183,70

87,41

16.057,22

69,78

116,45

8.125,88

TOTAL 04.........................................................................................................................................

372.674,30

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
135C57G2

m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba,40kg/m3 armadura p/llosa fonam.
AP500S barres corrug.encofrat no vist 0,2m2/m3

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una
quantia de 0,2 m2/m3
1452145H

m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer armadura AP500S 40kg/m3

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m3
14511337

m3 Pilar form.encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.cubilot,acer armadura AP500S 80kg/m3

Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
80 kg/m3
145C2174

m2 Llosa form.,horitz.,g=25cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h>=3m,tauler,+taul.fen. form.vist,HA-25/B/10/IIa,col.bomba,armadura

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 30 kg/m2
145C2175

m2 Llosa form.,horitz.,g=18cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist,HA-25/B/10/IIa,col.bomba,armadura

Llosa de balcó de formigó armat, horitzontal, de 18 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
>= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2
145CAA62

m2 Llosa form.,inclinada,g=18cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa
inclin.,h<=3m,tauler,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadura AP500S 15kg/

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge
i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

05

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

05.1

FORJAT SANITARI

1938P6JT

m2 Solera rev.polipropilè 65+8cm,(21kN/m2),HA-25/B/20/IIa,malla B500T 15x15cm D5mm,

850,40

37,98

32.298,19

233,60

13,62

3.181,63

233,60

10,46

2.443,46

TOTAL 05.1.............................................................................................

37.923,28

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 65+ 8 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21
kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 65 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons DB-HS
NIM011

m²

Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
con lámina de betún modificado con elastómero

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas,
etc.). Sellado de juntas.
NIM040

m²

Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densi

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada,
por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5
l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de
esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y
filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento
de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

05.2

COBERTES

05.2a

CO-01 COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABAT FUSTA FUSTA

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

QUANTITAT

PREU

IMPORT

177,60

13,00

2.308,80

177,60

2,76

490,18

177,60

20,07

3.564,43

54,21

28,79

1.560,71

355,20

9,07

3.221,66

177,60

2,08

369,41

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
E7B451J0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir
E74371BL

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/adh.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
E7547PBH

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.tacs exp.plat.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
E7C29571

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613
i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

UXM010

m2 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipé, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en

177,60

107,46

19.084,90

TOTAL 05.2a...........................................................................................

30.600,09

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas
de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso
fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados
de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

05.2b

CO-02 COBERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE ACABAT VEGETAL

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

150,60

13,00

1.957,80

150,60

2,76

415,66

150,60

20,07

3.022,54

42,99

28,79

1.237,68

301,20

9,07

2.731,88

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
E7B451J0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir
E74371BL

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/adh.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
E7547PBH

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.tacs exp.plat.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
E7C29571

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613
i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

150,60

2,08

313,25

150,60

59,75

8.998,35

TOTAL 05.2b...........................................................................................

18.677,16

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
E5131121

m2 Acabat coberta plana enjardinada extensiva no transitable Sedum tapizant, reg
automàtic goteig

Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no
ventilada, formada per:
- Manta de protecció i acumulació d'aigua i nutrients ZINCO ref.
SSM 45, de fibres reciclades de polipropilè.
- Placa drenant i retenció d'aigua de pilietilè reciclat ZINCO ref. Floradrain FD25
- Làmina filtrant de fibres de polipropilè estable ZINCO ref. SF
- Substracte especial per a cobertes extensives, estable, d'elevado
porositat i alta capacitat drenant, de 10cm de gruix
- Grava de canto rodat d=15-25mm per a drenatge perimetral i imbornals de 10cm d'alçada
- Plantació de plantes seleccionades per a cobertes ecològiques extensives, tipus Sedum (Album, Acre, Reflexum, Sediforme, Rupestre,
Occhroleucum, etc.) resistents a la sequera, tapizants i de poca alçada, mescaldes adequadament per a conseguir una vegetació estable
i variada, amb una densitat de 15 uds/m2
- Imbornals registrables d'acer galvanitztat anticorrosiu ZINCO ref.
KS8, resistent a la compresió, de 50x50cm de base i 25x25cm de registre
- Sistema de reg automàtic per goteig per a cobertes ecològiques
extensives mitjançant tubs amb degoters integrats, autocompensats
cada 30cm, tipus Tech-line. Inclòs programador, filtre, regulador de
pressió, clau de pas i arqueta

05.2c

CO-03 COBERTA I REMATS ZINC
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

E5411817

m2 Coberta ventilada Zinc Quartz e=0,82mm junta alçada doble engatillat + tauler OSB
hidròfug e=22mm + Làmina drenant Delta

7,50

112,89

846,68

228,75

72,58

16.602,68

TOTAL 05.2c...........................................................................................

17.449,36

Subministrament, preparació i col·locació de coberta ventilada de
planxa de Zinc Quartz natural de 0,82 mm de gruix, amb sistema de
junta alçada de doble engatillat, tipus VM ZINC. Conformada pels següents components:
- Rastrellat metàl·lic de tub d'acer galvanitzat 40x20mm de 2 mm de
gruix, ancorats a pota de fixació de 15cm per donar-li una correcta
nivellació a la coberta i dotar-la de cambra d'aire contínua a tota la
superfície de la coberta.
- Subministrament, preparació i col·locació de remats perimetrals de
xapa laminada de Zinc Quartz, de 0,82mm de gruix i un desenvolupament màxim de 325mm.
- Tauler OSB hidròfug de 22mm de gruix
- Làmina drenant de polietilè reticulat d'alta densitat tipus Delta de
6mm de gruix
- Bandejes de xapa laminada de Quartz Zinc amb separació entre eixos de 480mm (inclou potes d'inox fixes i mòbils pròpies del sistema)
- P.p. Beatas triangulars de ventilació de Zinc soldades amb estany
del 50%
Inclòs: plecs, talls, fixacions mecàniques i tots els elements necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

E5411818

ml

Remat coronació petos coberta Zinc Quartz e=0,82mm i D=600mm + Tauler OSB
hidròfug e=22mm + Làmina drenant Delta

Subministrament i col·locació de remat de coronament de petos de
Coberta amb planxa de Zinc Quartz de 0,82 mm de gruix de 600mm
de desemvolupament. Inclou: tauler base de OSB hidròfug de
22mm, làmina drenant de polietilè reticulat d'alta densitat tipus Delta de 6mm de gruix, plecs, talls, fixacions mecàniques i tots els elements necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

05.2d

CO-04 COBERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE ACABAT GRAVES

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

556,45

13,00

7.233,85

556,45

2,76

1.535,80

556,45

20,07

11.167,95

94,20

28,79

2.712,02

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
E7B451J0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir
E74371BL

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/adh.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
E7547PBH

m2 Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.tacs exp.plat.

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport
amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

E7C29571

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,613-1,471m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

1.112,90

9,07

10.094,00

556,45

2,08

1.157,42

556,45

8,04

4.473,86

TOTAL 05.2d...........................................................................................

38.374,90

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613
i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
E5113391

m2 Terrat capa prot.,palet riera D=16-32mm,g=10cm,s/adh.

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir

05.2e

CO-05 COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE ACABAT TARIMA FUSTA

E5Z15A2B

m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

125,40

13,00

1.630,20

125,40

28,11

3.524,99

103,80

8,57

889,57

125,40

19,04

2.387,62

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
E7Z1JWD2

m2 Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat
E7Z15MD0

m

Matarracó,radi=6cm morter 1:6

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
E721BCD5

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color
estànd.,adh.en cal.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

UXM010

m2 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipé, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en

125,40

107,46

13.475,48

TOTAL 05.2e...........................................................................................

21.907,86

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas
de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso
fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados
de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

05.2f

CO-06 COBERTA PLANA NO TRANSITABLE ACABAT LÀMINA BITUMINOSA PROTECCIÓ MINERAL

E5Z2FP4A

m2 Solera d'encadellat ceràm.1200x300x40mm,pasta ciment ràpid,sob/envanets

19,20

19,53

374,98

19,20

8,19

157,25

19,20

28,11

539,71

19,20

3,53

67,78

19,20

19,04

365,57

Solera d'encadellat ceràmic de 1200x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort
E93A5570

m2 Llosa,g=5cm,form.HA-25/P/20/I

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
E7Z1JWD2

m2 Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat
E9Z4AA16

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
E721BCD5

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color
estànd.,adh.en cal.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

E7Z86C40

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

49,30

13,68

674,42

TOTAL 05.2f............................................................................................

2.179,71

Remat p/imper.perfil pl.acer galv.,g=0,6mm,+làm.PVC
flex.,desenv.=52mm,1plec,col.fix.mec

Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques

05.2g

CO-07 LINIES DE VIDA

EB71UC10

m

Cable inox d:10, homologat p/línia vida horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat

100,00

5,36

536,00

3,00

553,72

1.661,16

10,00

69,58

695,80

TOTAL 05.2g...........................................................................................

2.892,96

TOTAL 05.2.............................................................................................

132.082,04

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat
EB71UE40

u

Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox,2amortidors+forqueta
regulació+2terminals cable

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
EB71UH20

u

Element suport intermedi línia vida horitzontal, acer inox

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

05.3

AÏLLAMENTS SOSTRES

E937618A

m2 Solera form. lleuger HLE-25/B/10/I,d=1500-1800kg/m3,g=10cm

74,90

13,91

1.041,86

74,90

2,08

155,79

74,90

10,68

799,93

Solera de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
de 10 cm de gruix
E7B451D0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140-190g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
E7C2E671

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,765-1,622m2.K/W,superf.llisa,cantell
mitjamossa,col.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765
i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

10

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

UKNAD11.3

m²

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,25

31,92

167,58

TOTAL 05.3.............................................................................................

2.165,16

Techo KNAUF D112 (27+12,5H1) LM

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada tipo H1de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e,
aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso
p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo
para imprimar y decorar.

05.4

PAVIMENTS EXTERIORS

E2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

E225177F

m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM

16,13

9,33

150,49

16,13

3,48

56,13

86,75

5,39

467,58

86,75

1,20

104,10

86,75

3,53

306,23

86,75

17,45

1.513,79

86,75

28,11

2.438,54

33,00

8,57

282,81

86,75

19,04

1.651,72

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
E923RB91

m2 Subbase,grava reciclat form.,g=15cm,grandària 40-70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
E7A24A0L

m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida
E9Z4AA16

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
E93617B0

m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
E7Z1JWD2

m2 Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat
E7Z15MD0

m

Matarracó,radi=6cm morter 1:6

E721BCD5

m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color
estànd.,adh.en cal.

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

UXM010

m2 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipé, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en

86,75

107,46

9.322,16

TOTAL 05.4.............................................................................................

16.293,55

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas
de madera maciza, de ipé, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso
fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados
de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Lijado y aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

05.5

FAÇANES

05.5a

TANCAMENTS

1452145H

m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer armadura AP500S 40kg/m3

5,19

321,05

1.666,25

1.073,73

31,91

34.262,72

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 40 kg/m3
E612B51S

m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter1:6,CEM II,additiu inclus.aire/plastifi

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

NAF010

m²

Aïllament tèrmic interior façana panell semirígid llana roca volcàcnica Fixrock Optimo
"ROCKWOOL" fixat amb morter adhesiu

QUANTITAT

PREU

IMPORT

874,43

13,62

11.909,74

689,25

18,16

12.516,78

185,18

20,10

3.722,12

120,95

41,97

5.076,27

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'interior en façana de doble full de fàbrica, format per panell semirígid de llana de
roca volcànica Fixrock Optimo "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm de gruix, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductividad tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a tope per
evitar ponts tèrmics, fixat amb morter adhesiu Tradimur "GRUPO PUMA" o equivalent i posterior segellat de totes les unions entre panells amb cinta de segellat de juntes. Inclús p/p de talls, maquinària,
protecció de paraments, fusteries i altres elements colindants, i neteja.
Inclós: Tall i preparació de l'aïllament. Es protegiran els elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció
del morter. Aplicació del morter. Col·locació de l'aïllament.

UKNAW626.5

m²

Trasdosado KNAUF W626 73/600 (48+2x12,5A) LM

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600, formado por dos
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de
canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta
un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
UKNAW628.2

m²

Trasdosado KNAUF W628 95/600 (70+2x12,5A) LM

M2 Trasdosado autoportante KNAUF W628 95/600, formado por 2
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de
canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta
un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
FCA040

m

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 300 mm de
anchura, acabado lacado con pintura de poliéster par

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de
300 mm de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para
exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina, tornillería, colocación
sobre las jambas del hueco, sellado de juntas por medio de cordón
de silicona neutra y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación
provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

E4E25615

m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM II 1:4,10N/mm2,addit.inclus.aire/plasti

77,02

31,00

2.387,62

616,19

1,04

640,84

7,72

127,87

987,16

TOTAL 05.5a...........................................................................................

73.169,50

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
E4EZ3000

kg

Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
E4EZQ024

m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R,pedra calc.20mm,
col.manual.

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment

05.5b

REVESTIMENTS

E81136L2

m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter calç GP,CSIV-W0,remolinat

901,77

21,97

19.811,89

340,27

20,44

6.955,12

271,13

4,12

1.117,06

271,13

2,98

807,97

874,43

4,47

3.908,70

121,66

5,04

613,17

901,77

13,54

12.209,97

218,61

41,62

9.098,55

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
E8112562

m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,remolinat

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
E8Z15149

m2 Armadura p/enguixat,malla FV+PVC,4x3mm,85g/m2

Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2
E82Z1R10

m2 Aplicació imprim. resines p/post.col.enrajol.ceràm. sob/enguixat+plaq.guix

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre enguixat o plaques de guix
E898J2A1

m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
E898D240

m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
E898DFM0

m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació
neutralitz.+fixadora+2acabat

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
E8251228

m2 Enrajolat vert.ext.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

E83B61EE

m2 Aplacat vert.ext.>3mpedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=20mm
forat.+4arest.v.1251-2500cm2,ganxos,mort.1:6

102,45

117,83

12.071,68

50,80

47,05

2.390,14

TOTAL 05.5b...........................................................................................

68.984,25

TOTAL 05.5.............................................................................................

142.153,75

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra
calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6
E8K434DK

m

Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu
alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.morter 1:2:10

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

05.6

FUSTERIES EXTERIORS I PROTECCIONS SOLARS

05.6a

TANCAMENTS ALUMINI

EAF383FE01

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 correderes + fixes sup.,
d=580x310cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

5,00

7.641,00

38.205,00

2,00

3.928,50

7.857,00

FE-01 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 580x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a
l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a
l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la sev acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
EAF383FE02

Ut

Porta alumini lacat texturat, 1 corredera + fixe sup., d=285x310cm, MANUSA D20

FE-02 Porta corredera d'obertura automàtica d'alumini lacat texturat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla corredissa i 1
fixe superior, per a un buit d'obra de 285x310cm, tipus D20 de MANUSA. Inclou:
Operador corredís VISIO-100 lateral 230V. Inclou: Grup, xasis, carros
y braços.
Kit extensió grup motor ACTIVA (lateral per PL de 1000 a 1401mm)
(KEGV15LT-E)
Fulla corredeissa A20-2
Vidre laminat 10=5+5 (transparent) Acabado brut
Fulla fixa A20-2
Vidr laminat 10=5+5 (transparent) Acabado brut
Suspensió fulla fixa (ACTIVA, VISIO-100 / A20)
Instal·lació porta corredissa
Sensor detecció + seguretat DDS-A (híbrid supervisat)
Sensor detecció + seguritat DDS-B (híbrid no supervisat)
Cerrojo automátic operador VISIO-100 (biestable)
Clau GC-K (empotrada)
Totalment instal·lada, segellada i en funcionament, segons plànols
de detall de Projecte.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE03

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 oscil·lobatent, d=90x250cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

956,00

956,00

2,00

1.700,00

3.400,00

1,00

1.169,00

1.169,00

FE-03 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra de 90x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE04

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 practicables, d=160x250cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-04 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE05

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicable, d=110x250cm, CORTIZO
Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-05 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicables, per a
un buit d'obra de 110x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.
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EAF383FE06

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 practicables, d=160x250cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.700,00

1.700,00

1,00

1.250,00

1.250,00

9,00

2.693,00

24.237,00

FE-06 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles practicables, per a
un buit d'obra de 160x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT
de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210.Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE07

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 corredisses, d=490x60cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-07 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles corredisses,
per a un buit d'obra de 490x60cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE08

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 oscil·lobatents + fixe,
d=288x220cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / Cor 70

FE-08 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles oscil·lobatents
i fixes intermig, per a un buit d'obra de 288x220cm, amb perfils de
Mur Cortina TP52 / Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a
l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a
l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE09

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 8 fixes + 8 oscil·lant,
d=13200x310cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / Cor 70

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

17.285,00

17.285,00

2,00

4.303,00

8.606,00

1,00

5.578,00

5.578,00

FE-09 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fixes inferiors i 8
oscil·lants superiors, per a un buit d'obra de 13200x310cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

EAF383FE10

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=405x250cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-10 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses,
per a un buit d'obra de 405x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE11

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 fixes, d=252x250cm, CORTIZO
Mur Cortina TP 52

FE-11 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles fixes, per
a un buit d'obra de 252x250cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 de
CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE12

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=255x250cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

2.710,00

2.710,00

2,00

7.613,00

15.226,00

2,00

6.778,00

13.556,00

FE-12 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses,
per a un buit d'obra de 255x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE13

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 correderes + fixes,
d=590x290cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-13Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
lateral fixe i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de 590x290cm,
amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT de CORTIZO,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE14

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 correderes + fixes,
d=550x290cm, CORTIZO Mur Cortina TP 52 / 4700

FE-14 Balconera alumini lacat texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, vidre fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de
550x290cm, amb perfils de Mur Cortina TP52 / 4700 Corredera RPT
de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE15

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses, d=180x230cm,
CORTIZO 4700 Corredera RPT

QUANTITAT

PREU

IMPORT

26,00

1.989,00

51.714,00

4,00

2.040,00

8.160,00

2,00

5.673,00

11.346,00

FE-15 Balconera alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
fixe intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 445x300cm,
amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra,
ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

EAF383FE16

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses + caixa persiana,
d=180x230cm, CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-16 Balconera alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses i
caixa de persiana, per a un buit d'obra de 180x230cm, amb perfils
Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució
de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó
de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris
per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls
del Projecte Executiu.

EAF383FE17

Ut

Balconera alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 2 corredisses + fixes,
d=445x300cm, CORTIZO 4700 Corredera RPT

FE-17 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 2 fulles corredisses, 1
fixe intermig i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 445x300cm,
amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra,
ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant
4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris
i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE18

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicable + 1 fixe sup,
d=85x300cm, CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

1.530,00

4.590,00

2,00

1.090,00

2.180,00

1,00

905,00

905,00

FE-18 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable i 1 fixe
superior, per a un buit d'obra de 85x300cm, amb perfils Cor 70 Hoja
Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb
silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i
trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

EAF383FE19

Ut

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 fixe inf. + 1 fixe sup,
d=85x302cm, CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-19 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fixe inferior i 1 fixe superior, per a un buit d'obra de 85x302cm, amb perfils Cor 70
Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució
de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix
emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó
de vidre sobre alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris
per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls
del Projecte Executiu.

EAF383FE20

Ut

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 fixe, d=850x250cm, CORTIZO
Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-20 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fixe, per a un buit
d'obra de 85x250cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE21

Ut

Finestra alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 4 practicables, d=400x160cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

2.720,00

5.440,00

2,00

3.465,00

6.930,00

1,00

1.020,00

1.020,00

FE-21 Finestra alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 4 fulles practicables,
per a un buit d'obra de 400x160cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta
RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de
premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.

EAF383FE22

Ut

Tancament alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 oscil·lobatent + fixes,
d=270x302cm, CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-22 Tancament alumini lacat texturat ,amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla oscil·lobatent, 1 fixe lateral i 2 fixes superiors, per a un buit d'obra de
270x302cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini, així
com tots els accesoris i remats necessaris per la seva correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

EAF383FE23

Ut

Porta alumini lacat texturat ,trenc. pont tèrmic, 1 practicables, d=120x200cm,
CORTIZO Cor 70 Hoja Oculta RPT

FE-23 Porta alumini lacat texturat ,amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb 1 fulla practicable, per a un
buit d'obra de 120x200cm, amb perfils Cor 70 Hoja Oculta RPT de
CORTIZO, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima E1650 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona
neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre aïllant 4+4/14/3+3 baix emisiu, Factor
solar 58, Aïllament Acústic 32 dB, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini, així com tots els accesoris i remats necessaris per la seva
correcta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte
Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAF383FE24

Ut

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

132,00

132,00

TOTAL 05.6a...........................................................................................

234.152,00

Barana vidre 5+5mm, d=70x1100cm

FE-24 Barana de vidre laminat transparent 5+5mm, de 70x110cm,
col·locada i segellada. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

05.6b

PROTECCIONS SOLARS

EAV7GK80

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1720x3650mm

8,00

968,36

7.746,88

61,00

921,91

56.236,51

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm
EAV7GK81

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1480x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3650mm
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAV7GK82

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1720x3350mm

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

932,26

3.729,04

17,00

889,71

15.125,07

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1720x3350mm
EAV7GK83

Ut

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1480x3350mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1480x3350mm
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAV7GK84

Ut

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

945,31

3.781,24

5,00

2.468,63

12.343,15

26,00

545,40

14.180,40

TOTAL 05.6b...........................................................................................

113.142,29

TOTAL 05.6.............................................................................................

347.294,29

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana
Autoportant guies Fix L. Dimensions: 1600x3650mm

Persiana graduable lama estanca LAMISOL III 90 FIX GRIESSER. Sistema persiana Autoportant guies Fix L.
Tecnologia de graduació amb fixació directa per ambdós costats de
cadascuna de les lames a les cintes de regulació reforçades amb kevlar (per evitar la seva contracció o dilatació) optimitzant el tancament de les lames. Ganxos d'unió d'acer inoxidable. Cordons de recollida (gris) amb protecció als bordes i protecció ultravioleta. Descens dels estores amb les lames tancades i elevació amb les lames
obertes. Lames d'alumini rebordejades per ambdós costats amb junta d'estanquitat insonoritzant enrotllada i boquilla guia en un costat
en poliamida d'alta tenacitat rematxada per alta freqüència otorgnat
un apilament ordenat. Lama final (sòcol) i guies d'alumini d'extrusió.
Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie, Autoportant amb burlet flexible i siste,a de fixació ocult. Barra superior
(pont) de xapa d'acer galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. Termolacadaes a la carta en 150 Premium
Colors_opcional Bicolor.
Inclou: Tapes de replegament mod. 8.1 - 8.2 i Easy Tec MGT-6.
Completament instal·lada i en funcionament.
Dimensions: 1600x3650mm
EAVV9220

Ut

Tendal corredís amb cables acer TBB, teixit lona acrílica, accionament elèctric.
Dimensions: 6000x5500mm

Tendal corredís (TC) amb cables d'acer de TBB. Teixit de Lona Acrílica, color a definir per la DF. Accionament elèctric amb motors via ràdio i sensor de vent. Color del ferratge a definir. Instal·lació a estructura d'acer existent a l'obra (no inslosa en aquesta partida).
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 6000x5000mm
EAVT1360

Ut

Cortina enrotllable exterior amb guies laterals TBB, teixit 100% opac, accionament
elèctric. Dimensions: 1800x2300mm

Cortina enrotllable exterior amb guies laterals TBB. Teixit 100%
opac, color a definir per la DF. Accionament elèctric amb motors via
ràdio. Inclòs: suports, contrapès, motor, etc.
Completament instal·lat i en funcionament.
Dimensions totals: 1800x2300mm

05.7

SERRALLERIA EXTERIOR

EB121FB1

m

Barana acer galvanitzat, passamà rodó D=40mm, trav.inf. 40x10mm, muntants
passamà 40x10mm cada 100cm, brèndoles D=10mm cada 75mm

209,40

153,55

32.153,37

Barana d'acer galvanitzat formada per passamà rodó D=40mm, travesser inferior de 40x10mm, muntants de passamà 40x10mm cada
10cm i brèndoles D=10mm cada 75mm. De 110 cm d'alçària, dfixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EB121FB2

m

Passamà acer galvanitzat, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,00

48,32

386,56

302,05

67,87

20.500,13

42,70

67,87

2.898,05

26,00

98,42

2.558,92

43,30

98,42

4.261,59

16,50

122,87

2.027,36

36,50

67,87

2.477,26

Passamà d'acer galvanitzat format per passamà rodó D=40mm, pipetes d'ancoratge cada 100cm, fixat mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella.

EB121FB3

m

Muntant vertical acer galvanitzat en T format per passamans per ancoratge baranes
façana

Muntant vertical d'acer galvanitzat en T format per passamans de
150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

EB121FB4

m

Muntant vertical acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge baranes
façana

Muntant vertical d'acer galvanitzat en L format per passamans de
150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant plaques d'ancoratge amb traucol·lís i fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.

EB121FB5

m

Biga acer galvanitzat en T format per passamans per formació de pèrgola

Biga d'acer galvanitzat en T format per passamans de 200x15mm i
150x15mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

EB121FB6

m

Biga acer galvanitzat en L format per passamans per formació de pèrgola

Biga d'acer galvanitzat en L format per passamans de 200x15mm i
150x15mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a formació de pèrgola.

EB121FB7

m

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de 120x60x8mm per formació de pèrgola

Pilar acer galvanitzat de secció rectangular de 120x60x8mm per formació de pèrgola, soldats a platina base (inclosa en aquesta partida)
ancorada a llosa de formigó fixacions mecàniques. Per a formació
de pèrgola.

EB121FB8

m

Traveser horitzontal acer galvanitzat en L format per passamans per ancoratge
baranes façana

Traveser horitzontal d'acer galvanitzat en L format per passamans
de 150x10mm i 80x10mm, ancorat a cantells de forjat mitjançant fixacions mecàniques. Per a posterior ancoratge de les baranes de façana.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAVJCEA1

m2 Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït LINIUS L.033.08 de RENSON

QUANTITAT

PREU

IMPORT

160,50

102,30

16.419,15

60,06

142,30

8.546,54

Gelosia lamel·les fixes horitzontals alumini extruït amb mosquitera
integrada LINIUS L.033.08 de RENSON amb un pas de 33,3mm.
Sidtema format per portants d'alumini extruït sobre el qual es fixen
a pressió les lamel·les i les portalamel·les/clips de les lamel·les.
Acabats: Anoditzat (20 micres) o Termolacat en quasevol RAL o colors Syntha Pulvin (60-80 micres). A definir per la DF.
S'inclou: p.p. portes de pas, estructures de suport autònomes, juntes
de dilatació, bancades de suport, ancoratges i tot el necessari per a
deixar la unitat completament acabada.

EAVJCEA2

m2 Gelosia lamel·les alumini anoditzat sistema IVI de TECHNAL

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de TECHNAL, o similar,
segons planols de fusteria, amb perfils d'alumini extruit segons norma UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN
573-3:1995 i estat T5 segons la norma EN755. Acabat anoditzat color definit per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat EWAA-EURAS,
efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja,
desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons metode i garantía ARQALIS, amb les siguents especificacions: Lama d'alumini de
50x17mm col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre suport d'alumini extruit de 139mm en móduls de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical. Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat
amb DELTATONE. Remat de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris. Col·locació: Aploma
i alinear el rastrell. Fixar el rastrel al mur amb cargols tira-fons de
5,5mm i tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima entre rastrells de 1.200mm i vol màxim de lama respecte del suport de 300mm. Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm
forat.
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CODI

RESUM

EAVJCEA3

m2 Portes lamel·les alumini anoditzat sistema IVI de TECHNAL

QUANTITAT

PREU

IMPORT

17,69

149,23

2.639,88

109,50

25,78

2.822,91

Gelosia realizada amb el Sistema LAMA IVI de TECHNAL, o similar,
segons planols de fusteria, amb perfils d'alumini extruit segons norma UNE-EN 12020-2, de aleació 6060/6063, segons norma EN
573-3:1995 i estat T5 segons la norma EN755. Acabat anoditzat color definit per la DF amb 15 micres (estándar) qualitat EWAA-EURAS,
efectuada amb cicle complet, inclòs les operacions previes de neteja,
desengraixament i satinat. Tot instal·lat a obra, segons metode i garantía ARQALIS, amb les siguents especificacions: Lama d'alumini de
50x17mm col·locada en sentit horitzontal i clipada sobre suport d'alumini extruit de 139mm en móduls de 3 lames. Muntatge de conjunt sobre rastrell d'alumini de 40x40 col·locado en sentit vertical. Fixació de suports sobre rastrells mitjançant tornilleria d'acer tractat
amb DELTATONE. Remat de lames mitjançant tapa remat de poliamida fixada a pressió en color blanc, negro o gris. Col·locació: Aploma
i alinear el rastrell. Fixar el rastrel al mur amb cargols tira-fons de
5,5mm i tacs de plàstic a un pas màxim de 500mm. Distancia màxima entre rastrells de 1.200mm i vol màxim de lama respecte del suport de 300mm. Proporció de gelosía col·locada: 13mm lama/28mm
forat.

EB121FB9

m

Perfil remat paviment balcons acer galvanitzat

Perfil remat paviment balcons format per passamà d'acer galvanitzat
de 100x5mm i pletines d'ancoratge cada 100cm ancorades a forjat
mitjançant fixacions mecàniques

TOTAL 05.7.............................................................................................

97.691,72

TOTAL 05.........................................................................................................................................

775.603,79

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

28

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

06

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

06.1

DIVISÒRIES

UKNAW112.2

m²

DI-01 Tabique KNAUF 120/600 (2x12,5A+70+2x12,5A) LM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

797,54

31,84

25.393,67

836,30

31,11

26.017,29

253,22

44,52

11.273,35

91,33

22,91

2.092,37

977,26

18,16

17.747,04

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.

UKNAW112.10

m²

DI-02 Tabique KNAUF 98/400 (2x12,5A+48+2x12,5A) LM

Tabique KNAUF W112 98/400 formado por dos placas standard tipo
A de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulación de
400 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.
UKNAW112.5

m²

DI-03 Tabique KNAUF 120/600 (2x12,5DF+70+2x12,5DF) LM

Tabique KNAUF W112 120/600 formado por dos placas cortafuego
tipo DF de 12,5 mm de espesor cada una atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e, aislamiento térmico e 60 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.
E6121512

m²

DI-04 Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,LD,290x140x190mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN 771-1,mort.ram paleta,M5

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
UKNAW626.1

m²

DI-05 Trasdosado KNAUF W626 73/600 (48+2x12,5A) LM

Trasdosado autoportante KNAUF W626 73/600, formado por dos
placas KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de
canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm e/e. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta
un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
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CODI

RESUM

UKNAWX115.1

m²

QUANTITAT

PREU

IMPORT

38,14

48,58

1.852,84

13,64

74,95

1.022,32

1.045,92

3,96

4.141,84

234,00

33,34

7.801,56

TOTAL 06.1.............................................................................................

97.342,28

DI-06 Tabique KNAUF 159/600 (2x12,5A+48+12,5A+48+2x12,5A) 2LM

Tabique KNAUF W115 + 159/600 formado por dos placas standard
tipo A de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a cada lado de
dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado
de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho
con una modulación de 600 mm e/e, placa intermedia KNAUF standard tipo A de 12,5 mm y aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas
al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para
imprimar y decorar.
UKNAW113.15

m²

DI-07 Tabique KNAUF 160/400 (3x15DF+70+3x15DF) LM

Tabique KNAUF W113 160/400 formado por tres placas cortafuego
tipo DF de 15 mm de espesor cada una, atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 400 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm. Incluso p.p de pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema
y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado
y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y
decorar.
UKNAW1111

m²

Diferencia precio cambio placa standard tipo A de 12,5 mm a placa impregnada tipo
H1 de 12,5 mm en zonas húmedas

Diferencia precio por cambio de placa standard tipo A de 12,5 mm
de espesor a placa impregnada tipo H1 de 12,5 mm de espesor en
tabiques y trasdosados de zonas húmedas.
PSY017

Ut

Soporte universal madera, W234 KNAUF, refuerzo elementos suspendidos

Suministro y montaje de soporte universal de madera, W234
"KNAUF", como refuerzo de elementos suspendidos, fijado sobre el
sistema de tabique técnico "KNAUF", de 550 mm de anchura y 300
mm de altura, compuesto por tablero de madera laminada fijado
mecánicamente a perfiles metálicos de conexión. Incluso anclajes,
abrazaderas y varillas roscadas de conexión. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación del elemento.

06.2

FUSTERIES INTERIORS

EAQAFi01

u

FI-01 Porta interior 1 fulla practicable pas 105x210cm + fixe superior 145x40cm

15,00

725,00

10.875,00

FI-01 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 115X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAQAFi02

u

FI-02 Porta interior 1 fulla practicable pas 105x210cm + fixe superior 105x40cm

QUANTITAT

PREU

IMPORT

19,00

725,00

13.775,00

1,00

705,00

705,00

7,00

705,00

4.935,00

5,00

705,00

3.525,00

FI-02 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 115X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi03

u

FI-03 Porta interior 1 fulla practicable pas 90x210cm + fixe superior 90x40cm

FI-03 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 100X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi04

u

FI-04 Porta interior 1 fulla practicable pas 80x210cm + fixe superior 80x40cm

FI-04 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 90X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi05

u

FI-05 Porta interior 1 fulla practicable pas 80x210cm + fixe superior 80x40cm

FI-05 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 90X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAQAFi06

u

FI-06 Porta interior 2 fulles practicables vidrieres pas 125x203cm + fixe superior
125X47cm ( EI2-60-C5 )

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.980,00

1.980,00

2,00

695,00

1.390,00

1,00

695,00

695,00

12,00

850,00

10.200,00

FI-06 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5, de
dues fulles practicables i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
135X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre
de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer
inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi07

u

FI-07 Porta interior 1 fulla practicable pas 70x210cm + fixe superior 70x40cm

FI-07 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 80X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi08

u

FI-08 Porta interior 1 fulla practicable pas 70x210cm + fixe superior 70x40cm

FI-08 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla practicable
i una tarja fixe superior, per a un buit d'obra de 80X255cm, marca
SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF
amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior
d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit,
batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi09

u

FI-09 Porta interior 1 fulla corredissa pas 90x250cm

FI-09 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent,
formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix
lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAQAFi10

u

FI-10 Porta interior 1 fulla corredissa pas 90x250cm

QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,00

850,00

11.900,00

1,00

875,00

875,00

1,00

810,00

810,00

5,00

810,00

4.050,00

FI-10 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent,
formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix
lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi11

u

FI-11 Porta interior 1 fulla corredissa pas 120x250cm

FI-11 Suministre i col·locació de porta de pas d'una fulla corredissa,
per a un buit d'obra de 100X255cm, marca SOLECO o equivalent,
formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix
lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar. S'inclou "casoneto".
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi12

u

FI-12 Porta interior 1 fulla practicable vidriera pas 105x210cm + fixe superior
105x40cm ( EI2-60-C5 )

FI-12 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5,
d'una fulla practicable i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre
de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer
inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi13

u

FI-13 Porta interior 1 fulla practicable vidriera pas 105x210cm + fixe superior
105x40cm ( EI2-60-C5 )

FI-13 Suministre i col·locació de porta de pas tallafocs EI2-60-C5,
d'una fulla practicable i tarja fixe superior, per a un buit d'obra de
115X255cm, marca SOLECO o equivalent, formada per: marc telescòpic d'acer galvanitzat de 1,5mm de gruix lacat al forn color RAL a escollir per la DF amb certificació Qualisteelcoat; fulla practicable i tarja fixe superior d'HPL laminat d'alta pressió de 2mm, interior aglomerat alleugerit, batiment de compacte fenòlic en tot el perímetre
de les fulles/targes; ferratge format per manilla roseta en "U" d'acer
inoxidable, tanca amb front d'inox i bombí/condena sense mestrejar.
Totalment instal·lada, segons detalls del Projecte Executiu.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EAQAFi14

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

4.720,00

9.440,00

2,00

2.895,00

5.790,00

TOTAL 06.2.............................................................................................

80.945,00

FI-14 Conjunt porta interior 1 fulla practicable pas 90x250cm + 3 targes fixes
vidrieres. Dimensions totals 430x250cm JANSEN

FI-14 Conjunt de porta practicable i 3 vidres fixes, per a un buit d'obra de 430x250cm, amb perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de
JANSEN, amb acabat lacat al forn, color a escollir per la DF, aïllament acústic Rw 44 db, resistència a la pluja batent classes 5A, permeabilitat a l'aire classe 4, resistència a la càrrega de vent C5, resistència antibales FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les
normatives EN 1125 / EN 179, resistència mecànica classe 4 d'acord
a la norma EN 1192. Inclou: subminitrament i muntage de premarc,
ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i
espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb
tancaments, vidre laminat 5+5mm, col·locat amb llistó de vidre sobre la perfileria, així com tots els accesoris i remats necessaris per la
sev acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.
EAQAFi15

u

FI-15 Porta interior 2 fulles practicables pas 160x250cm JANSEN

FI-15 Porta de 2 fulles practicables, per a un buit d'obra de
160x250cm, amb perfileria d'acer de la sèrie Economy 50 de JANSEN, amb acabat lacat al forn, color a escollir per la DF, aïllament
acústic Rw 44 db, resistència a la pluja batent classes 5A, permeabilitat a l'aire classe 4, resistència a la càrrega de vent C5, resistència antibales FB4/NS, porta de sortida d'emergència d'acord a les normatives EN 1125 / EN 179, resistència mecànica classe 4 d'acord a la norma EN 1192. Inclou: subminitrament i muntage de premarc, ajustament fusteria a l'obra, tapetes, segellats amb silicona neutra i espuma de poliuretà a l'obra, ressolució de remats i trobades amb tancaments, vidre laminat 5+5mm, col·locat amb llistó de vidre sobre la
perfileria, així com tots els accesoris i remats necessaris per la sev
acorrecta instal·lació. Tot segons especificacions i detalls del Projecte Executiu.

06.3

SERRALLERIA INTERIOR

EB121FB21

m

Passamà acer inoxidable polit, rodó D=40mm, pipetes ancoratge cada 100cm

91,30

67,32

6.146,32

TOTAL 06.3.............................................................................................

6.146,32

Passamà d'acer inoxidable polit, format per passamà rodó D=40mm,
pipetes d'ancoratge cada 100cm, fixat mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella.

06.4

PAVIMENTS INTERIORS

E9JEH100

m2 Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=22mm,tèxtil,encast.pavim.

5,00

238,20

1.191,00

178,20

5,64

1.005,05

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al
paviment
E93AK116

m2 Recrescuda+anivell.suport g=40mm, pasta autoaniv.CT-C12-F3,aplic.bombeig

Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

E93A14E1

m2 Recrescuda supo.pavim.,g=6cm,mort.ciment 1:4 REHAU

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.602,70

11,36

18.206,67

1.602,70

1,20

1.923,24

1.331,55

27,33

36.391,26

1.331,55

9,28

12.356,78

178,20

30,13

5.369,17

39,85

44,67

1.780,10

23,55

40,61

956,37

195,25

15,04

2.936,56

195,25

61,14

11.937,59

19,90

7,73

153,83

917,50

5,35

4.908,63

Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter
de ciment 1:4 REHAU
E7A24A0L

m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida
E9C14422

m2 Pavim.terratzo llis g.microgra 40x40cm,preu alt,mort.1:6+2cm sorra,int.intens

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
E9Z2A100

m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
E9P67A78

m2 Pav.linòleum rotlle,23-34-42,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.en cal.

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548
i de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclòs p.p. juntes amb perfils d'acer inoxidable entre paviments de difererent tipus
E9DC1M3B

m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25
p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
E9DC1M5B

m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu alt,46-75
p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
E9VZ191K

m

Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.mort.1:2:10

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter mixt 1:2:10
E9V2ABK1

m

Esglaó pedra artif.microgrà ,preu alt,esc.bisell,1 pol./abrill.,col.morter 1:2:10

Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
E9U361AV

m

Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola C2,beurada CG2

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
E7C76AF2C70V m2 Aïllament làmina polietilè expandit reticulat IMPACTODAN 10 de DANOSA

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017
de laserie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una
millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una
resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida
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RESUM

E9U7U111

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

642,60

9,51

6.111,13

302,00

11,46

3.460,92

TOTAL 06.4.............................................................................................

108.688,30

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,pintat esmalt,h=10cm,col.+tacs+carg.

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat
a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb tacs d´expansió i cargols
E9U7U112

u

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,pintat esmalt,h=10cm,col.+tacs+carg. escales

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat
a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb tacs d´expansió i cargols. Col·locat en graosn d'escala

06.5

SOSTRES I CELS RASOS

UKNAD11.2

m²

CR-01 Techo KNAUF D112 (27+12,5H1) LM

229,30

31,92

7.319,26

506,35

27,96

14.157,55

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF impregnada tipo H1de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e,
aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso
p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo
para imprimar y decorar.
UKNAD11.1

m²

CR-02 Techo KNAUF D112 (27+12,5A) LM

Techo continuo KNAUF D112 formado por placa KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e, aislamiento térmico e 40 mm (para calcular separaciones de cuelgues
primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF). Incluso p.p
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas
al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para
imprimar y decorar.
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UKNA127.5

m²

QUANTITAT

PREU

IMPORT

803,10

42,26

33.939,01

9,00

223,44

2.010,96

10,00

320,95

3.209,50

21,00

49,71

1.043,91

30,00

68,92

2.067,60

TOTAL 06.5.............................................................................................

63.747,79

TOTAL 06.........................................................................................................................................

356.869,69

CR-03 Techo KNAUF D127 redonda R B4 8/18 LM

M2 Techo continuo KNAUF D127 formado por una placa KNAUF cleaneo R B4 8/18 velo blanco redonda con perforación de 12.5 mm
de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada
a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados
entre 650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334 mm e/e aislamiento térmico e 40 mm (para calcular
separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas
de KNAUF). Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de
acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
UKNAK271

m

Conducto KNAUF K271 (2x25A1)

ML Formación de cajón para protección pasiva al fuego de conductos de ventilación, formado por dos placas tipo KNAUF Fireboard de
25 mm de espesor cada una, grapadas entre sí y en caso de posición horizontal, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado 50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
UKNAK272

m

Conducto KNAUF K271 (3x25A1)

ML Formación de cajón para protección pasiva al fuego de conductos de ventilación, formado por tress placas tipo KNAUF Fireboard
de 25 mm de espesor cada una, grapadas entre sí y en caso de posición horizontal, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado 50x40x3mm colocados cada 900 mm y colgados del forjado mediante varillas roscadas tipo M16. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.
PKNA81524

u

Trampilla Revo 13,0 GKFI, 300x300

Trampilla Revo 13,0 GKFI, 300x300mm
PKNA81527

u

Trampilla Revo 12,5 GKFI, 600x600

Trampilla Revo 12,5 GKFI, 600x600mm
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07

ACABATS I EQUIPAMENT

07.1

REVESTIMENTS

E898J2A0

m2 RV-01a Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

2.301,36

4,47

10.287,08

1.538,75

5,16

7.939,95

472,27

128,96

60.903,94

398,72

128,96

51.418,93

631,75

33,92

21.428,96

225,33

33,92

7.643,19

30,69

26,60

816,35

30,69

4,38

134,42

391,20

5,24

2.049,89

TOTAL 07.1.............................................................................................

162.622,71

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
E898K2A0

m2 RV-01b Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
E83KC743

m2 RV-02a Revest.param.verticals+perfil composite
fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,s/rastrells+fix.mec.

Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix ,
col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques
E83KC744

m2 RV-02b Revest.param.verticals+perfil composite
fusta+plàstic,a=170-190mm,g=13-18mm,s/rastrells+fix.mec.

Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix ,
col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques
E8251226

m2 RV-03 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
E8251227

m2 RV-04 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,10x10cm,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 10x10cm col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
E81131D4

m2 RV-05 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remol.+llisc.ciment
pòrtland+fill.calc.

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
E8989240

m2 RV-06 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
E8B12A05

m2 RV-07 Hidrof.param.horitz.ext.,protector hidròfug

Hidrofugat de parament horitzontal exterior amb protector hidròfug
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07.2

EQUIPAMENT

1Q71C222

u

Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

7.720,40

7.720,40

Mobiliari de cuina / rebost segons plànols i detalls de projecte executiu format per:
Rebost productes neteja:
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 68,4x37,3x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 95,0x57,7x170 cm.
Rebost:
3 Uts. Exterminador d'insectes mod. Edge-30. Dimensions:
57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 amb tub Synergetic i placa
adhesiva. Consum: 2x15 W a 230 v II. Coberta d'acer inoxidable
mate
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 174,6x47,5x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 201,0x47,5x170 cm.
Fred:
1 Ut. Cambra frigorífica panelable de conservació. Dimensions:
175x126x245 cm. Temperatura positiva: +4+6ºC. Porta pivotant:
70x185 cm. Panell de 7 cm. Panells modulars acabat lacat-lacat.
Terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre.
1 Ut. Refrigeració cambra de conservació +0/+4ºC (motor Silensys).
Equip frigorífic compost per: Unitat condensadora Silensys amb
compressor del tipus hermètic. Rendiment 1.313 W a -10º C 3/4
CV. Alimentació elèctrica 220/240 V II, 1 KW. Refrigerant R-134ª. 1
separador d'oli. Evaporador de tipus plafó amb desglaç per àire.
Termostat digital i interruptor de paro-marxa. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa ivàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal 5m i en vertical 9m. Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant, posta en
marxa i proves.
1 Ut. Registrador de temperatura. La normativa vigent,la legislació
amb la ordre ITC 3701/2006 posa de manifest la necessitat que a
tota instal-lació d'emmagatzament de fred ha d'estar instal-lat un registrador de temperatura
degudament verificat,calibrat i sotmés a control metrològic. Registrador de 2 temperatures.
1 Ut. Legalització. Segons normativa vigent,tota instal-lació frigorífica amb càrrega refrigerant superior a 3 kg. Ha d'èsser legalitzada i
ha de subscriure un contracte de manteniment anual per realitzar i
certificar el control de fuites de refrigerant
1 Ut. Alarma anti pànic. Segons nova normativa,és obligatori la instal-lació a les cambres de conservació positives i negatives d'una
alarma acústica d'home tancat
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170 cm.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges d'alumini-polietilè. Dimensions: 103,8x47,5x170 cm.
1 Ut. Armari congelació mod. AGB701BT. Dimensions:
68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18ºC. Potència: 1.000 W a 230 v II. Construït
en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Parrilla plastifiada GN 2/1 53x65 cm. Per armaris frigorifics serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris frigorifics serie GN
2/1 AGB
1 Ut. Armari frigorífic mod. AGB701. Dimensions: 68,7x79,4x212,5
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cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura:
-2/+8ºC. Potència: 585 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable
18/10 AISI 304.
2 Uts. Parrilla plastificada GN 2/1 53x65 cm. Per armaris frigorifics
serie GN 2/1
2 Uts. Joc de guies de 53cm. Per parrilles armaris frigorifics serie GN
2/1 AGB
Cuarto Fred:
1 Ut. Refrigeració cuarto fred d'obra + 14/16ªC (motor Silensys).
Equip frigorífic compost per: Unitat condensadora Silensys amb
compressor del tipus hermètic. Rendiment 3.635 W a 0º C 1 1/2
CV. Alimentació elèctrica 220/240 V II, 2 KW. Refrigerant R-134ª. 1
Separador d'oli. Evaporador de tipus plafó i doble boca amb desglaç per àire. Termostat digital i interruptor de paro-marxa. Vàlvula
solenoide, filtre deshidratador, visor en línea de líquit, presòstat alta-baixa i vàlvula presostàtica. Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Distancia maxima en horitzontal 10m i vertical 9m.
Conexionat elèctric, buidat de la instal-lació, càrrega de refrigerant,
posta en marxa i proves.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i aixeta. Dimensions:
235x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. Amb un prestatge
inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals dret / esquerra de
15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert
(sense prestatge) per col·locar-hi Taula freda de 147 cm al extrem
de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost
de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Taula refrigerada mod. BMGN 1470 II sense sobre. Dimensions: 146,8x70x85 cm. Capacitat: 295 lts. Dotat amb 2 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8ºC. Potència: 550 W
a 230 v II. Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI
304.
2 Uts. Prestatge de paret. Dimensions 235x40 cm. Construït en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina, 2 calaixos i un rentamans automàtic. Dimensions: 235x70x90 cm. Dimensions sines:
45x45x25 cm. Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó
frontal amb pulsador de genoll.
Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (235) i laterals
dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix
amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer
inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball
construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de
passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Preparacions:
1 Ut. moble baix tancat amb portes tipus monobloc amb 1 sina, 1
calaix i aixeta. Dimensions: 255x70x90 cm. Dimensions sines:
45x45x25 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (255) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix
amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer
inoxidable. Dotat amb portes abatibles. Amb 2 cantonades arrodonides. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de
1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x40 cm. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Prestatge de paret. Dimensions 250x25 cm. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304
Cocció:
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNHN000. Dimensions: 80x93x25
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cm. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BANH00O0. Dimensions: 80x78,5x60
cm. Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
2 Uts. Porta per base neutra mod. Doorel.
1 Ut. Aparell multifunció Vario Cooking Center mod. 112 l. Dimensions: 110,2x90,8x42,8 cm. Tipus de sobretaula. Temperatura de
30 a 250ºC. Control amb 7 modos de cocció. Capacitat: 2x25 litres.
Amb entrada d'aigua i buidat cubes. Sistema d'elevació i descens
de cistelles. Potència: 28.000 W a 400 V III+N+T. Construït en acer
inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: no inclou taula suport, ni accesoris.
1 Ut. Kit connexió aigua freda i desgüàs mod. 112T-112L
1 Ut. Dotació accessoris per equip mod. 112 L. Dotació d'accessoris per

VarioCooking Center 112L, compost per: 2 Suports elevadors cistelles 60.73.795 + 1 Cistella per coure 60.73.680 + 1 Cistella per fregir 60.73.684 + 1 Espatula 60.71.643 + 2 Parrilles de fons de cuba
60.73.702 + 1 escorredor 60.73.706
1 It. Kit productes neteja per VCC. Per VarioCookingCenter. Inclou:
Detergent liquit de 10 litres, 1 braç de neteja, 2 esponjes suaus, 2
esponjes dures i 1 fregall de neteja.
1 Ut. Base suport VarioCookingCenter model UG12L. Per model VarioCookingCenter 112L. Dimensions: 110x86,7x65,5 cm. Dotada de 2
prestatges lliscants i guies per GN Plafonada als laterals. Construida en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN,
no inclosa.
1 Ut. Carro Variomobil 1/1 GN mod. 112T - 112 - 112L. Per descarrega i
transport contenidors. Construit en acer inoxidable.
1 Ut. Element neutre mod. E9WTNDN00E. Dimensions: 40x93x25
cm. Amb un calaix frontal. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60
cm. Amb prestatge inferior. Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Cuina a gas mod. E9GCGD2C0M. Dimensions: 40x93x25 cm. Do-

tada de 2 focs gas. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construïda en acer
inoxidable.
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior. Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base neutra mod. Doorel
1 Ut. Element neutre mod. E9WTND000. Dimensions: 40x93x25 cm.

Construït en acer inoxidable
1 Ut. Base oberta mod. E9BAND00O0. Dimensions: 40x78,5x60 cm.

Amb prestatge inferior Construïda en acer inoxidable
1 Ut. Porta per base mod. Doorel
1 Ut. Forn convecció vapor a gas Rational mod. SCC-61 G. Dimensions: 84,7x77,1x78,2 cm. Capacitat: 6 cubetes GN 1/1. Potència:
11.180 Kcal/h.+300 w a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10
AISI 304. Accessoris en dotació: SelfCookingControl amb 7 variants
de cocció automàtica. Marge de temperatura de entre 30º i 300º C.
Clima Plus Control, regulació de la humitat amb exactitut. Vaporitzador Combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al corprogramable amb 6 punts de medició. Memòria amb 250 programes de 12
etapes cadascún. Clean Jet, sistema automàtic de neteja. Dutxa
amb manguera retràctil. CDS per diagnòstic de cal i Self-Clean per
descalcificació
automàtica. Estructura guies per safates GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.
1 Ut. Base suport forn mod. US III-61. Amb sobre i laterals plafonats. Guies per recipients GN. Per models forns 61. Construida en
acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa
1 Ut. Kit de connexió de l'aparell per forn. Compost de tub alimentació
d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50.
1 Ut. Capsa de 100 pastilles detergents per forns Rational. Producte per
forns SCC/CM
1 Ut. Capsa de 150 pastilles "care" de manteniment forns Rational. Producte per forns SCC
1 Ut. Taula mural en L tipus Monobloc i un rentamans autmàtic. Dimensions: 150/125 x 80/70 x 90 cm. Dimensions sina rentamans:
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40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (150+125) i lateral dret de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de
gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Xapa de protecció de paret d'acer inoxidable dim. 340x125 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

1 Ut. Campana extracció de fums central compensada (amb aportació). 1 Campana mural compensada en acer inox 304, tota soldada,
col·lector amb tap de drenatge soldat, 2 plenums interns (1 d´extracció amb trapes de regulació desmuntables i 1 d´aportació amb obertura longitudinal inox) , amb unes dimensions de 3400 X 1300 X
800mm. 6 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm. 1 Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm
d´espesor amb junta estanca i unes dimensions de
1300x130x100mm. Extracció: 1 Unitat de ventilació fabricada en
acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de
transportar aire 400º/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 2 cv
trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d´aspiració 6.600
m3/h. i velocitat 790 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors
de goma. 1 Tremuja S.O 18/9. 45m2 Conducte rectangular sistema
metu galva 600 X 300mm (16m + 2 colces 90º). 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 450. 4 Maneguet unió Ø
450. 4 Abraçadera Ø 450. 2 Maneguet corona Ø 450. 1 Colze 90º Ø
450. 2 Colze 45º Ø 450. 1 Barret jet Ø 450. 1 Bimbell Ø 450. Aportació: 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament
acústic, ventilador 10/10 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 1,5cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 1070 rpm caudal
maxim 4800 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors
de goma. 1 Marc amb filtre 10/10. 1 Tremuja Ø 10/10. 1 Deflector
10/10. 22m2 Conducte rectangular sistema metu galva 400 X
350mm (9m + 2 colzes 90º). Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Variadors de frqüència per motors extracció i aportació de campana.

2 Variadors de freqüència entrada 380v III/ sortida 380v III. 2cv (4,1
A). 2 Display digital amb caixa inox. Elements de fixació i segellat.
1 Ut. Sistema extinció incendis (per campana extracció de fums).
Composat per: 1 Caixa sistema PROTECH-K SIMPLE, 1 Dipòsit
contenidor PROTECH-K de 9 litres, en armari d'inox de 21x21x80
cm., Protecció de 1 a 11 fluxes Agent extintor PROTECHLEX, Boquilles d'extinció, Fusibles d'extinció amb suport, Colces politja cablejat, Tirador manual, Equip autonom
Rentat de vaixella:
1 Ut. Taula de prerentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa. Dimensions: 180x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles). Dotada
amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20. Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles. Amb plastró posterior de (180) i lateral esquerra de 30 cm.
d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb escot per columna (1). Amb dutxa pre-rentat i aixeta.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en
acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Rentavaixelles mod. EHT8IELG (amb dispositiu estalvi energètic). Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb
boiler potenciat. Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció:
1134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II.
Construït en acer inoxidable.
8 Uts. Cubilets per cuberts mod. WTAC89
2 Uts. Cistella per plats mod. WTAC57. Dimensions: 50x50x10,5
cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.
2 Uts. Cistella per gots i tasses mod. WTAC62. Dimensions:
50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.
1 Ut. Taula de sortida tipus monobloc tancada amb portes. Dimen19 juliol 2018
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sions: 110x75x90 cm. (a la dreta del rentavaixelles). Dotada amb
prestatge inferior. Amb plastró posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb portes abatibles. Damuntera de treball construïda en xapa
inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Descalcificador industrial automàtic mpd. AF20. Dimensions:
32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF
2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II. Tipus compacta. Construit
exteriorment amb polietilé. Ampolla resina reforçada.
4 Uts. Carro de servei mod. SW8X5-3. Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge:
80 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en
acer inoxidable 18/10 AISI 304
1 Ut. Armari de peu amb portes correderes. Dimensions
140x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10
AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
1 Ut. Prestatgeria de peu amb 4 prestatges alumini-polietilè. Dimensions: 121,6x47,5x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
Rentat d'olles:
1 Ut. Taula mural tipus monobloc amb 1 sina i dutxa. Dimensions:
190x70x90 cm. Dimensions sines: 70x45x35 cm. Amb un prestatge
inferior. Amb plastró posterior de (190) i laterals dret / esquerra de
30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el
seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de
treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost
de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
1 Ut. Prestatge de paret de tub. Dimensions 190x40 cm. Construït
en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Bugaderia:
1 Ut. Rentadora de roba elèctrica mod. LS-11T. Dimensions:
69,2x78,8x115,8 cm. De alt centrifugat. Capacitat roba: 10 kg. Potència: 6.750 W a 400 v III+N+T. Construït en acer inoxidable
1 Ut. Assecadora de roba elèctrica mod. DS-11 PM. Dimensions:
78,5x84x169,4 cm. Rotativa amb inversor de gir tambor. Capacitat
roba: 11 kg. Potència: 12.550 W a 400 v III+N+T. Moble interior en
acer galvanitzat i exterior tractat amb skin plate color inox.
1 Ut. Taula de planxar per roba elèctrica mod. MD-2/5+FD-5. Dimensions taula: 138x38x83 cm. Taula de repas i planxat plegable. Amb
planxa manual. Amb generador de vaf de 4 litres i dimensions:
23x42x43cm. Potència: 2.980 W a 230 v II
1 Ut. Calandra mural per roba elèctrica mod. C-160/32 EDimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diametre 32
cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a
400 v III+N+T
1 Ut. Sistema Smart System. Sistema per regular automaticament la
velocitat del planxat (de la Calandra) en funció de l'humitat residual
de la roba.
1 Ut. Carro de roba seca CC-300. Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres. Amb 4 rodes giratories. Xasis cromat i bosa de lona.
1 Ut. Carro de roba humida CHG-400. Dimensions: 87,5x56x71,5 cm.
Volum: 400 litres. Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratories. Amb aixeta incorporada per buidat. Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè
TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS OFERTATS
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1Q71C231

u

Mobiliari de cuina / taulell / equipament

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

9.017,60

27.052,80

64,62

51,05

3.298,85

33,00

277,95

9.172,35

33,00

275,73

9.099,09

MOBILIARI
Mobiliari cuina, de melamina, format per mobles baixos de 70 cm
d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb
sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina de 70 cm d'alçada i 30 cm
de fondària, de 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent caixonera,
escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb
prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta)...i peces de remats, segons especificacions en plànols
i memòria de projecte.
TAULELL
Taulell de silestone, de 20 mm de gruix, col.locat i encastat al parament, inclòs part proporcional de cantells polits i forats per aiguera i
placa de cuinar i segellats amb silicona.
Aplacat del frontal del taulel de cuina amb silestone, de 20 mm de
gruix, fixat al parament amb morter adhesiu, inclòs part proporcional de cantells polits i segellats amb silicona
EQUIPAMENT
-Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR, col.locat i conectat a la xarxa eléctrica
-Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada automàtica, amb segell AENOR connectada a la xarxa elèctrica i
col.locada en el taulell de cuina
-Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada
amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres
velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica
-Aiguera i placa de cocció amb instal·lacio d’elevador PRESSALIT
RK1012 independents per poder regular alçada de marbres.
Tot segons projecte executiu.
EC1K1301

m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta
EJ14BB12

u

Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.mural

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a
la xarxa d'evacuació
EJ1BF69C

u

Cisterna encastada p/inodor+estruc.suport,p/envà
lleuger,h=1,2m,a=0,45-0,55m,6/9l,para.voluntària,acer inox.,col.fix.mec.

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar
en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i
amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament amb parada voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
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EJ13B712

u

Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mural

QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,00

125,91

881,37

27,00

119,04

3.214,08

20,25

171,45

3.471,86

31,00

345,00

10.695,00

1,00

73,92

73,92

31,00

53,18

1.648,58

32,00

97,35

3.115,20

2,00

51,34

102,68

1,00

141,00

141,00

27,00

15,13

408,51

6,00

54,10

324,60

33,00

15,70

518,10

7,00

161,96

1.133,72

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals
EJ13B71B

u

Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,encast.taulell

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell
EQ512J51

m2 Taulell pedra calcària nac.,g=20mm,preu mitjà,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural
encast.

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclòs p.p. sòcol perímetral del materix material i
estructura de suport d'acer galvanitzat.
BD5EAKL6K7E8 u

Canal dutxa acer inoxidable AISI 304, l=1185mm, ACO Delta CD.DCA.11.040H.R28

Canal de dutxa tipus ACO Delta CD.DCA.11.040H.R28 amb ales realitzat completament en acer inoxidable AISI 304, de 1185 mm de
longitud, 130 mm d'ample exterior, 64 d'ample de reixa i d'alçada
20 mm. Amb una sortida horitzontal de DN 40 mm i un cabal aproximat de 0,8 l/s. Inclou Reixa R28 Wave, apta per a càrrega vianants,
potes d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5., ref.
CD.DCA.11.040H.R28 de la serie Sortida horitzontal d'ACO
EJ1AB21P

u

Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
EJ22Y920

u

Dutxa telèf.asper.regulab.,rosca.tub flex.,sintèt.,preu alt

Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt
EJ23512G

u

Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets
EJ239121

u

Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1/2"

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"
EJ2A8125

u

Fluxor aboca.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"

Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2"
EJ4ZU010

u

EJ4ZU011

u

Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
Dispensador paper industrial acer inoxidable NOFER ref. 05001.B

Dispensador de paper industrial acer inoxidable NOFER ref. 05001.B
EJ4ZU012

u

Penjador roba acer inoxidable NOFER serie NIZA SATINADO ref. 16851.S

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
EQ8AU010

u

Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material
vitrificat,1800W,Q=3.6m3/min.,instal·lat

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, instal·lat
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EJ42U010

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,00

66,90

468,30

66,00

72,85

4.808,10

33,00

273,29

9.018,57

30,00

208,00

6.240,00

2,00

650,00

1.300,00

30,00

75,00

2.250,00

8,00

70,00

560,00

6,00

845,00

5.070,00

1,00

510,00

510,00

70,00

22,18

1.552,60

TOTAL 07.2.............................................................................................

113.849,68

TOTAL 07.........................................................................................................................................

276.472,39

Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
EJ46U010

u

Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
EJ46U020

u

Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques
EJ46U030

u

Seient dutxa acer inoxidable NOFER ref. 15046.W

Seient dutxa acer inoxidable NOFER ref. 15046.W
EJ46U040

u

Rentacaps de perruqueria professional porcellana vitrificada + seient

Rentacaps de perruqueria professional porcellana vitrificada + seient
EJ46U050

u

Guixetes accés acabat xapat fusta envernissada

Guixetes accés acabat xapat fusta envernissada
EJ46U055

u

Guixetes personal acabat fenòlic

Guixetes personal acabat fenòlic
EQ51JT00

m

Taulell de recepció format per subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb
suports col·locats ca

Taulell de recepció format per subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb suports i ancoratges, col·locats cada 150 cm, i taulell de
60 cm d'amplada format per placa de DM de 19 mm, pintada, i estanteria de 30 cm formada per placa de DM de 19 mm pintada. Tots
segons especificacions de projecte.
EB93A010

u

Rètol exterior corporatiu xapa d'acer inoxidable

Rètol exterior corporatiu xapa d'acer inoxidable
EB927FF1

u

Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec.

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament
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08

INSTAL·LACIONS

08.1

FONTANERIA (AFS I ACS)

EFB4AC03

m

Escomesa AFS edifici HDPE d. 90mm, tot inclòs

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,00

49,60

496,00

1,00

309,91

309,91

1,00

944,29

944,29

1,00

610,82

610,82

1,00

363,68

363,68

Escomesa AFS edifici. Subministrament i muntatge de canonada per
a aigua freda amb tub de polietilè d'alta densitat de 16atm de pressió, per un diàmetre nominal de 90 mm. i longitud estimada L=10
m., amb fitting d'alumini per anar en rasa o sota paviment, amb part
proporcional de fitting, brides, dilatadors, peces especials, tub tapat
amb sorra seca garbellada, muntatge segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació general, vàlvula de pas, filtre, vàlvula de retenció, aixeta de probes i manòmetre,
reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb proves de
càrrega segons documentació projecte, especificacions companyia
subministradora i normatives.
EFW1AC04

u

Clau de pas escomesa

Clau d'escomesa de pas i/o registre en perico, clau de bronze de d.
nominal 75 mm. PN 16 atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa interior, tot segons normativa, memoria,
detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos part
proporcional de contratub en mur del diametre adient per el pas de
l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega i en perfecte funcionament.
EJM1AC04

u

Subministrament i muntatge de conjunt format per preinstal·lació de comptador
general d'aigua 2 1/2´

Subministrament i muntatge de conjunt format per preinstal·lació
de comptador general d'aigua 3´´ DN 75 mm, col·locat en armari,
connectat a la branca d'escomesa i al tub d'alimentació, formada
per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de prova;
filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material auxiliar. Tot allotjat en armari de dimensions segons normativa, porta amb clau companyia, interior arrebossat i lliscat amb punt de desgüas connectat a la xarxa de claveguerons, senyalització amb esquema indeleble per localització subministre i número de l'instal·lador fixada a paret resistent, preparació
de butlletins legalitzats per l'instal·lador per contractar el subministre. Totalment muntada, connexionada i provada, i autoritzat per la
companyia subministradora.
EJM1240F

u

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades
de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal
EN74BC17

u

Vàlv.reduct.rosca,DN=3´´,PN=25bar,difer.19-24bar,llautó,preu mitjà,superf.

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
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EJ62AC01

u

Conjunt per a tractament descalcificació aigua model CTM 2´´ de Culligan o
equivalent,

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

5.401,68

5.401,68

48,50

38,29

1.857,07

1,00

245,42

245,42

1,00

109,25

109,25

2,00

43,46

86,92

375,60

4,65

1.746,54

Conjunt per a tractament descalcificació aigua model CTM 2´´ de Culligan o equivalent, format per columns de resines amb sistema de
sal sòlida i amb prefiltre autonetejable semiautomàtic Easy Max 2´´,
muntat sobre bancada, de cabal nominal 12,5 m3/h, pressió de funcionament mín.-màx. 2,4-8,6 bar, per a una temperatura máxima-mínima de l'aigua 49 ºC - 4,4 ºC, tensió eléctrica 230/24V - 50 Hz, consum de sal de 47,4 kg, amb 1 columna cilíndrica-vertical de PRFV
amb funda de PE de 533 mm de diàmetre i alçada (amb vàlvula) de
2.045 mm, de resina fortament àcida treballant en cicle sòdic, 1 Válvula multivía amb programador electrònic, volumètric, comptador
de turbina, connexions E/S aigua 2'' i connexió a desguàs de 3/4'',
dipòsit de sal de PE alta densitat, vàlvula d'aspiració amb nivell de
seguretat, fals fons i xemeneia, quadre elèctric, sacs de sal necessaris
per a la primera càrrega, filtre manòmetre, vàlvules de tall i de retenció. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EFB4AC04

m

Conjunt tub d'alimentació general.

Conjunt tub d'alimentació general. Conjunt format per tub d'alimentació de PE d'alta densitat, PN 16, serie SDR 11 i diàmetre nominal
75 mm., en rasa, envoltat de sorra cribada i seca. Pintat amb pintura
Armafinish, amb brides elàstiques interposades amb p.p. de peces
especials, fitting, colzes, accesoris, fixacions i reduccions per canvi se
secció o sentit. Tot, segons normes de l'aigua i normes particulars
Cia., dimensions i característiques segons projecte. Totalment instal·lat, connectat, proves de càrrega realitzades i en perfecte funcionament.
ED358565

u

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
ED357B45

u

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
EN115674

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
en pericó de canalització soterrada
EF922PB6

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=16mm,ànima alum. i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.press

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè,
amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment
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EF925PBA

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=20mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

QUANTITAT

PREU

IMPORT

601,10

4,40

2.644,84

588,20

5,00

2.941,00

102,80

6,23

640,44

129,00

9,00

1.161,00

46,80

11,68

546,62

39,60

15,44

611,42

30,00

20,03

600,90

126,80

25,95

3.290,46

456,10

5,52

2.517,67

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBC

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=25mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBE

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=32mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBG

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=40mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBJ

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=50mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBK

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=63mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBM

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=75mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBP

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=90mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EFQ3647L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
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EFQ3649L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

QUANTITAT

PREU

IMPORT

323,20

6,28

2.029,70

41,80

7,19

300,54

33,60

7,83

263,09

23,40

9,00

210,60

27,60

11,34

312,98

55,00

11,81

649,55

48,50

24,36

1.181,46

629,40

9,71

6.111,47

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ364BL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ364CL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ364EL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ364JL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=76mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ364LL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ3V4LL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.+Al,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=9mm,s/HCFC-CFCsuperf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ36C7L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
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EFQ36C9L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=28mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

265,00

10,83

2.869,95

69,00

12,10

834,90

95,40

20,63

1.968,10

23,40

24,79

580,09

42,00

31,31

1.315,02

26,80

34,36

920,85

105,00

17,41

1.828,05

83,00

18,33

1.521,39

102,00

21,92

2.235,84

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ36CBL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=35mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ36ECL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ36EEL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ36EJL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=76mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
EFQ36ELL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=89mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
EN313427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/8´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN314427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN315427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
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EN316427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´,PN=16bar,superf.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

30,17

181,02

1,00

40,55

40,55

3,00

51,75

155,25

4,00

59,63

238,52

1,00

100,06

100,06

7,00

130,87

916,09

1,00

30,38

30,38

2,00

92,13

184,26

2,00

607,61

1.215,22

38,00

375,38

14.264,44

1,00

432,14

432,14

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN317427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/4,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN115697

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
EN1156A7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
EN1156B7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
EN8125A7

u

Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó
i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
EN8124E7

u

Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=3´´,PN=8bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
EN723945

u

Vàlvula seient 2 vies,rosca 2'',kvs=40,16bar,r>15mm,fosa,servomotor 0-10V

Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada
ENF11A10

u

Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=20mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada
ENF11A20

u

Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=25mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada
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ENF11A40

u

Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=40mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

783,87

783,87

12,00

15,19

182,28

1,00

873,38

873,38

1,00

1.951,55

1.951,55

1,00

2.651,55

2.651,55

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat
EJACAC02

u

Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS, model UFP 32/21
H C PN10 de Sedic

Bescanviador de calor plaques A/IC.02 per a circuit secundari ACS,
model UFP 32/21 H C PN10 de Sedical o equivalent, de 40 kW de
potència calorífica i 2,35 m3/h de cabal de producció d'aigua calenta sanitària, 80°C d'entrada i 65ºC de sortida al primari, 50°C d'entrada i 70ºC de sortida al secundari, de plaques d'acer inoxidable AISI
316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques inox de 1
1/4´´, 10 bar de pressió màxima de treball, col.locat sobre bancada,
inclòs elements antivibratoris, accessoris i connexions. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
ENL1AC06

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B03, format per 2
bombes simples in-line d

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B03, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model A 25/11-B de Sedical o equivalent, cabal=2,3 m3/h i
pressió=7,1 mca, temperatura de treball min/max 15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2820 rpm, IP44, amb
connexions roscades 1 1/2´´, muntada entre tubs, inclòs elements
elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió,
vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ENL1AC07

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B04, format per 2
bombes simples in-line d

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari ACS A/B04, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec, model SAP
25/125-0.25/Bb de Sedical o equivalent, cabal=1,7 m3/h i pressió=7.7 mca, temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica 400V/50Hz i règim de gir de 2950 rpm, IP54, amb connexions roscades 1'´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

53

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

ENL1AC08

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

2.051,55

2.051,55

1,00

1.466,79

1.466,79

1,00

3.318,86

3.318,86

1,00

2.174,24

2.174,24

1,00

38,59

38,59

3,00

37,29

111,87

TOTAL 08.1.............................................................................................

85.621,97

Conjunt bombes criculadores per a circuit consum ACS A/B05, format per 2 bombes
simples in-line de r

Conjunt bombes criculadores per a circuit consum ACS A/B05, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model AMC 25/6-B de Sedical o equivalent, cabal=1,9 m3/h
i pressió=4,8 mca, temperatura de treball min/max 15/95ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850 rpm, IP44, amb
connexions roscades 1´´, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració
i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEU4AC06

u

Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum d'ACS

Vas d'expansió A/VE02 per a circuit consum d'ACS, model Refix DT
200 per a sistemes d'ACS amb aigua potable de Sedical o equivalent, de V=200 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de
2842 litres,amb connexions roscades R 1 1/4 ´´, membrana recanviable segons DIN 4807, amb vàlvula de recirculació d'aigua (antilegionela) pressió de fàbrica 4 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes
10bar / 70ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de
buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EJAB1K11

u

Acumulador ACS 2500l,cubeta acer esmalt.,aïllam.poliuretà,col.

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col·locat
EEUVAC12

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuits secun

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuits secundari i de consum d'ACS, dels elements
inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de
PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat, purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi
i els no especificats directament en aquest document. Totalment
instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri DF i probat .
E7DZB2BB

m2 Segellat pas instal.morter ignífug ciment+perlita+vermic.,g=150mm,EI-120

Segellat de buit de pas d'instal.lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència
al foc EI-120
E7DZF282

u

Segell.canonada EI-120,D=80mm,parets+sostres tallafocs,abraçadora anell
metàl.,col.encastada+cargols

Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 80 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada
per anell metàl.lic col.locada encastada amb cargols
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08.2

GAS

EFB2AC02

m

Escomesa gas per a 2,65 m3/h, MPB, previsió de PE DN40

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,90

27,28

297,35

1,00

276,68

276,68

1,00

334,12

334,12

1,00

393,22

393,22

1,00

297,68

297,68

1,00

175,68

175,68

1,00

464,61

464,61

1,00

368,72

368,72

Escomesa gas per a 13,78 m3/h, MPB, previsió de PE100 DN63, inclou obertura de rasa i connexió a xarxa i armari de regulació i distribució, colocació en rasa i reomplert amb sorra crivada, senyalització
amb cinta cia + clau de tall en carrer en arqueta, segons normes de
cia subministradora, reposició de paviment en carrer. Inclos pp de legalització de la instal.lació, permisos proves d'estanqueitat i peces
especials de suport, fixació i dilatació, totalment instal.lat i provat.
EFW1AC02

u

Clau de pas escomesa gas

Clau de escomesa de gas pas i/o registre en perico, clau de bronze
de d. interior 40 mm. PN 16 atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions segons cia subministradora i segons
diametre de la clau de registre de la cia connectada a l'escomesa i al
començament de l'escomesa interior, tot segons normativa, memoria, detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos
part proporcional de contratub en mur del diametre adient per el
pas de l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment
instal·lat, proves de càrrega i en perfecte funcionament.
EK12G228

u

Arm.regulador A-25,Q=25m3/h,entrada PE D=32mm,sortida ràcord femella 1
1/2´´,Pent.mitjana B,Psort.=2

Armari regulador normalitzat de designació A-25 per a un cabal de
25 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 1 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida
22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment
EK213216

u

Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt.

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat,
roscat, muntat entre tubs
EK223236

u

Vàlvula fuita,rosca.,DN=1´´,0.045-0.07bar,munt.

Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0.045 a 0.07 bar de pressió, muntada entre tubs
EK236216

u

Filtre p/tub,DN=2´´,<4bar,pla,munt.

Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima
de servei, pla i muntat entre tubs
EK246316

u

Comptador G16 connex.rosc.D=2´´,Q<25m3/h(n),manxa,munt.

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs
EFW1AC03

u

Clau d'edifici en perico

Clau d'edifici en perico, clau de bronze de d. interior 50 mm. PN 16
atm., inclou pericó d'obra enfoscat i tapa registrable de dimensions
segons cia subministradora i segons diametre de la clau de registre
de la cia connectada a l'escomesa i al començament de l'escomesa
interior, tot segons normativa, memoria, detalls constructius i esquemes de la cia subministradora, inclos part proporcional de contratub
en mur del diametre adient per el pas de l'escomesa, tija armari regulacio, segons projecte. Totalment instal·lat, proves de càrrega i en
perfecte funcionament.
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EK621190

u

Tija DN=50mm, tub PE 80 D=63mm-tub coure D=54mm

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

189,94

189,94

1,00

71,61

71,61

1,00

125,78

125,78

1,00

11,72

11,72

1,00

13,30

13,30

1,00

83,96

83,96

2,00

178,28

356,56

22,50

16,46

370,35

4,60

10,48

48,21

11,60

11,90

138,04

8,90

19,44

173,02

18,30

27,56

504,35

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub
de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà
ENG6A224

u

Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 3/4'',350mbar,muntada

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 3/4'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada
ENG6A254

u

Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NO,230V,rosca 1 1/2'',350mbar,muntada

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada
ENG1U020

u

Vàlvula gas DN15,rosca gas H G1/2'', junt pla M G3/4''

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
ENG1U030

u

Vàlvula gas DN20,rosca gas H G3/4'', junt pla M G1''

Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
ENG1U060

u

Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
ENG1U070

u

Vàlvula gas DN50,rosca gas H G2'', junt pla M G2''1/2

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
EFB19655

m

Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris pl

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
EF5283B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
EF5293B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
EF52C3B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
EF52D5B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1.5mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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EKK15221

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

10,64

21,28

4,00

14,88

59,52

2,00

1.754,63

3.509,26

1,00

1.250,00

1.250,00

TOTAL 08.2.............................................................................................

9.534,96

Reix.ventilació estampada alumini 20x20cm,fix.mec.

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament
EKK15331

u

Reix.ventilació estampada alumini 30x30cm,fix.mec.

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament
EK22AC01

u

Sistema de detecció automàtica de gas natural

Sistema de detecció automàtica de gas natural compost per 2 detectors de gas metà catalític connectats a central de detecció microprocessada per al control de 4 sensors ampliables, amb 2 bateries recarregables, muntada sobre paret. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EW033GL07

PA Legalització del projecte de gas, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte a la
propietat

Legalització del projecte de gas, certificat final d'obra, taxes i còpia
del projecte a la propietat.
08.3

EVACUACIÓ D'AIGÜES

E5ZH4DS4

u

Bonera PVC rígid,D=200mm,antigrava,metàl.,fix.mecàniques

5,00

52,83

264,15

12,00

39,20

470,40

2,00

90,26

180,52

2,00

119,82

239,64

28,00

23,52

658,56

8,00

47,71

381,68

31,00

62,19

1.927,89

2,00

11,71

23,42

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
ED51LDM1

u

Bonera PVC rígid,D=200mm,tapa plana metàl.,fix.mec.

Bonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques
E5ZH5MXD

u

Bonera sifònica fosa,200x200mm,tapa plana,metàl.,col.morter 1:6

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana metàl.lica,
col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
ED51Q0X3

u

Bonera sifònica acer inox.,costat=200x200mm,,tapa reg.
metàl.costat=400x400mm,fix.mec.

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat , amb tapa registre metàl·lica de 400x400 mm, col·locada fixacions mecàniques
EJ33B16F

u

Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
EJ33B1PF

u

Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 1.5l/s,AII s/UNE-EN
12380,connect.xarxa ev

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1.5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació
EJ3237GG

u

Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=50mm,connec.ramal PVC

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC
EJ38B7DG

u

Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC
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EJ38B4SF

u

Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2.5l/s,AII s/UNE-EN
12380,connect.xarxa evac.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,00

36,09

252,63

83,00

18,08

1.500,64

139,00

18,60

2.585,40

57,00

20,07

1.143,99

24,00

25,15

603,60

33,00

36,23

1.195,59

2,50

44,01

110,03

274,00

31,48

8.625,52

72,00

39,43

2.838,96

3,00

52,60

157,80

226,50

16,68

3.778,02

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2.5 l/s, de designació AII
segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació
ED116171

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
ED116271

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
ED116371

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
ED116571

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=75mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
ED116771

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
ED116871

m

Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
ED15N711

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
ED15N811

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
ED15N911

m

Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
ED1Q1162

m

Aïlla.acúst.baixants,d.110-160mm,banda
bicap.autoadh.,g=3.9mm,dificult.mitjà,col.adherit superf.

Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre,
amb banda bicapa autoadhesiva de 3.9 mm de gruix, incloent la
part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment
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EJ33B1NF

u

Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin o equivalent, en polipropilè

QUANTITAT

PREU

IMPORT

19,00

87,27

1.658,13

50,90

38,68

1.968,81

87,80

44,46

3.903,59

124,50

58,91

7.334,30

21,00

88,89

1.866,69

2,00

55,87

111,74

42,00

74,38

3.123,96

5,00

108,35

541,75

8,50

248,55

2.112,68

4,00

66,24

264,96

Vàlvula de ventilació de baixants, marca Wavin o equivalent, en polipropilè, model STUDOR MAXIVENT, que inclou mecanisme amb diafragma de ventilació intern per a evitar el sifonament propi i induit,
reixeta de protecció anti-insectes i junta elàstica per a unir per pressió.Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ED7K677S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre
ED7K687S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre
ED7K697S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre
ED7K6B7S

m

Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=200mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre
ED7K3432

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
ED7K3442

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
ED7K3452

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
ED7K3472

m

Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN12,s/llit sorra
15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub
ED352B45

u

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

59

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI
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ED353B45

u

Pericó pas,tapa regist.,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

78,99

78,99

15,00

108,92

1.633,80

1,00

124,87

124,87

7,00

129,58

907,06

1,00

154,03

154,03

1,00

181,39

181,39

1,00

221,79

221,79

1,00

265,25

265,25

1,00

363,74

363,74

Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
ED352D55

u

Pericó pas,tapa fixa,51x51x50cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
ED353D55

u

Pericó pas,tapa regist.,51x51x50cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
ED352565

u

Pericó pas,tapa fixa,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
ED353565

u

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
ED352775

u

Pericó pas,tapa fixa,75x75x70cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
ED353775

u

Pericó pas,tapa regist.,75x75x70cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
ED352J85

u

Pericó pas,tapa fixa,90x90x80cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
ED354J85

u

Pericó sifòn.,tapa regist.,90x90x80cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
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ED3KBF00

U

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.631,42

1.631,42

1,00

4.620,00

4.620,00

TOTAL 08.3.............................................................................................

60.007,39

Pericó separador de greixos prefabricat, mod, de superficie CAINOX o equivalent,
capacitat 191 litr

Pericó separador de greixos prefabricat de CAINOX o equivalent, capacitat 191 litres, 765x506x702mm, amb dipòsit de 25litres i dosificador de productes enzimàtics tipus bactiplus o equivalent amb programador, connectat a la xarxa de sanejament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
XPAU0004

PA connexió xarxa de sanejament

Partida a justificar per a connexió xarxa de sanejament a xarxa general
08.4

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

01.01.04.01

ELECTRICITAT

XPAU0002

PA Escomesa d'electricitat

2,00

12.400,00

24.800,00

1,00

2.786,49

2.786,49

1,00

1.959,62

1.959,62

Partida a justificar per escomesa d'electricitat
EG1PAC01

u

Equip comptatge TMF-10 400 A

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM
compost per tots elements exigits per la cia subministradora. corresponent a un TMF-10 400 A de doble aïllament, format per regleta,
comptadors, comprovació, rellotge triple tarifa diaria, proteccions
(magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament insta·lat, inclou trafos, comptagor triple tarifa, maxímetre,
comptador de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat, provat i autoritzat per la cia subministradora, d'acord amb la
seva normativa i els criteris de la direcció facultativa.
EG1PAC02

u

Equip comptatge TMF-10 100 A

Montatge i subministrament conjunt de protecció i mesura CPM
compost per tots elements exigits per la cia subministradora. corresponent a un TMF-10 100 A de doble aïllament, format per regleta,
comptadors, comprovació, rellotge triple tarifa diaria, proteccions
(magnetotermiques i diferencial toroidal temporitzat), completament insta·lat, inclou trafos, comptagor triple tarifa, maxímetre,
comptador de reactiva, elements de suport i fixació totalment instal·lat, provat i autoritzat per la cia subministradora, d'acord amb la
seva normativa i els criteris de la direcció facultativa.
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CODI

RESUM

EG4CAC03

U

Quadre general (QGBT)

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

16.719,56

16.719,56

1,00

1.308,09

1.308,09

1,00

3.123,16

3.123,16

Quadre general elèctric (QGBT) segons esquemes de projecte. muntatge i subministrament d'armari metàlic autoextingible, amb caixa,
plaques de muntatge, placa base, pany de seguretat i embarrat amb
socol, de porta transparent i frontissa ip547, format per la aparamenta indicada en l'esquema de principi, per a 190,2kw i 400 A.
amb compensació d'energia reactiva tipus reactimat estandard,
amb voltimetres, fasímetres, frecuentcimetres, sincronoscopis, amperímetres, transformadors de diferents intensitats tipus celsa, vatímetres, vatímetres per energia reactiva, aparells de comprovació
check-line tipus circuitor, amb lampades de senyalització per a tots
els circuits, ( 1 u/circuit+base de connexionat), connexionat de linies
i posta a terra, caixes de derivació en safates distribució, conductes
de caixa de derivació a quadre, cablejat desde caixa a quadre, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior,
ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits,
totalment instal·lat, provat, aprovat i en correcte funcionament. la
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que
la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en
l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat, legalitzat inclós les despeses de tramitació i honoraris tècnics, amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EG4CAC04

U

Quadre secundari tipus QSSAI (Informatica)

Quadre secundari elèctric tipus QSSAI (Informatica) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EG4CAC08

U

Quadre secundari tipus QSBU (bugaderia)

Quadre secundari elèctric tipus QSBU (bugaderia) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a
obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i
resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
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CODI

RESUM

EG4CAC05

U

Quadre secundari tipus QSCC (cuina central)

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

5.877,00

5.877,00

1,00

6.185,66

6.185,66

1,00

8.506,63

8.506,63

2,00

2.634,62

5.269,24

Quadre secundari elèctric tipus QSCC (cuina central) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EG4CAC06

U

Quadre secundar tipus QSST (sala tecnica pb)

Quadre secundari elèctric tipus QSST (sala tecnica pb) muntatge i
subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EG4CAC07

U

Quadre secundar tipus QSPC (planta coberta)

Quadre secundari elèctric tipus QSPC (planta coberta) muntatge i
subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari,
embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi
inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb
part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EG4CAC10

U

Quadre secundar tipus QSP-N (planta tipus, subministrament normal)

Quadre secundari elèctric tipus QSP-N (planta tipus, subministrament normal) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat
interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels
circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la
seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
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CODI

RESUM

EG4CAC11

U

Quadre secundar tipus QSP-R (planta tipus, subministrament reserva)

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

4.302,79

8.605,58

26,00

950,94

24.724,44

1,00

605,32

605,32

1,00

6.292,34

6.292,34

1,00

1.338,64

1.338,64

541,00

1,55

838,55

Quadre secundari elèctric tipus QSP-R (planta tipus, subministrament reserva) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat
interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels
circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la
seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EG4CAC09

U

Quadre secundari tipus QSH (habitacio)

Quadre secundari elèctric tipus QSH (habitacio) muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a
obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i
resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 30%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EG4CBF15

U

Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada
en l'esquema de

Quadre elèctric enceses, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i
posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components
será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements
descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del
20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials
segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.
EGC53A00

u

SAI trif.,10kva,10 min.'on-line'

SAI trifàsic de 10 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega
EGB1AC01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 70 kVAr de potència reactiva, de 400 V
de tensió, de c

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 70 kVAr de potència
reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment
EG312324

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
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CODI

RESUM

EG312334

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.tub

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6.679,00

1,87

12.489,73

2.848,00

2,36

6.721,28

196,00

4,18

819,28

188,00

5,29

994,52

180,00

2,51

451,80

48,00

3,34

160,32

48,00

5,56

266,88

96,00

7,40

710,40

96,00

10,68

1.025,28

48,00

14,97

718,56

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EG312344

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EG312354

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EG312364

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EG312634

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312644

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312654

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312664

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312674

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312684

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
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CODI

RESUM

EG312694

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub

QUANTITAT

PREU

IMPORT

88,00

23,87

2.100,56

48,00

38,31

1.838,88

350,00

6,69

2.341,50

350,00

29,26

10.241,00

57,00

13,13

748,41

182,00

10,10

1.838,20

48,00

13,49

647,52

90,00

18,05

1.624,50

6,00

110,18

661,08

266,00

9,54

2.537,64

18,00

9,86

177,48

9,00

12,25

110,25

6,00

14,52

87,12

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG3126A4

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312194

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EG3121G4

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG6211D2

u

Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat
EG621G92

u

Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
EG621J92

u

Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
EG621A72

u

Int.p/1 persiana,mecànic,tipus univ.,(1P),10A/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat

Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat
EG621LCU

u

Interruptor temporitz. tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,<=15min,preu
sup.,encastat

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
EG631B22

u

Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,encastada

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada
EG631B26

u

Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa protegida,preu mitjà,encastada

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada
EG631EA2

u

Presa correnttipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu mitjà,encastada

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, encastada
EG643176

u

Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà,IP-44,encastat

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat
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CODI

RESUM

EG63AC02

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

76,00

20,40

1.550,40

36,00

54,67

1.968,12

1,00

3.500,00

3.500,00

1,00

8.000,00

8.000,00

1,00

3.350,00

3.350,00

26,00

1.460,00

37.960,00

TOTAL 01.01.04.01.................................................................................

224.581,03

Conjunt de presa de corrent informàtiques tipus SIMON o equivalent, de superficie

Muntatge i subministrament de conjunt de presa de corrent informàtiques (color vermell) tipus SIMON o equivalent, de superficie
amb tapa tipus shuko, totalment instal.lada en caixes simples i pp
de tub grau de protecció 7 i cable fins canaleta amb pp de peces de
soport i fixació i la totalitat d'accesoris necesaris o convenients a criteri de la d.f. per un perfecte funcionament de la instal.lació, inclus
els no explicitament indicats en el present document.
EG731182

u

Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu
mitjà,encastat

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
EW033GL06

PA Legalització del projecte d'electricitat, certificat final d'obra, taxes i còpia del projecte
a la p

Legalització del projecte d'electricitat, certificat final d'obra, taxes i
còpia del projecte a la propietat.
EG2DAC01

pa

Conjunt canalitzacions instal·lació elèctrica formada per tubs plàstics, flexibles i
rígids, tubs me

Conjunt canalitzacions instal·lació elèctrica formada per tubs plàstics, flexibles i rígids, tubs metàl·lics, caixes de derivació quadrades,
rectangulars i circulars de plàstic, safates metàl·liques i resta d'elements per a la correcta subjecció i traçat dels circuits elèctrics.Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EG2DAC02

pa

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons
especificacions projecte es

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons especificacions projecte específic i fabricant, formada per cablejat, canalitzacions, mecanismes, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EG2DAC03

pa

Conjunt instal·lació elèctrica interior cuina central i bugaderia segons
especificacions projecte es

Conjunt instal·lació elèctrica interior habitacions segons especificacions projecte, formada per cablejat, canalitzacions, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
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CODI

RESUM

01.01.04.02

ENLLUMENAT

EH2LAC01

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930
S / R de Lledó o equi

QUANTITAT

PREU

IMPORT

199,00

215,56

42.896,44

98,00

224,93

22.043,14

80,00

258,89

20.711,20

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de Lledó o equivalent, de forma circular, 19
W de potència, amb equip elèctric no regulable, format per un cèrcol embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc.
Muntatge: encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el
subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25
mm.Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb
sistema de protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en
sostre: 150 mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR®
d'alt rendiment per a una òptima distribució òptica Flood. difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65 ° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EH2LAC02

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930
S / R de Lledó o equi

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds model ADVANCE 160 19W / 930 S / R de Lledó o equivalent, de forma circular, 19
W de potència, amb equip elèctric regulable DALI, format per un cèrcol embellidor de injecció d'alumini termoesmaltat en color blanc.
Muntatge: encastat mitjançant fleixos de subjecció inclosos en el
subministrament. Gruix mínim de sostre: 5-7 mm i màxim 25
mm.Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Font de llum amb
sistema de protecció electrònic contra el sobreescalfament. Tall en
sostre: 150 mm. Nova tecnologia de reflectors PHIREFLECTOR®
d'alt rendiment per a una òptima distribució òptica Flood. difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT. Alt confort visual amb limitació del enlluernament. Versió UGR 19 per L<1.000 cd / m2 a 65 ° respecte a la vertical. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EH2LAC03

u

Estructura lluminosa LED model ICELINE 30W830 1,5 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o
equivalent, fabricat e

Estructura lluminosa LED model ICELINE 30W830 1,5 M SR OP 2 BM
EMP de Lledó o equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació.
Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb
acabat efecte Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT.
Font de llum: LED830 / LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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CODI

RESUM

EH2LAC04

u

Estructura lluminosa LED model ICELINE 25W830 1,2 M SR OP 2 BM EMP de Lledó o
equivalent, fabricat e

QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,00

229,86

3.218,04

30,00

325,67

9.770,10

29,00

162,35

4.708,15

Estructura lluminosa LED model ICELINE 25W830 1,2 M SR OP 2 BM
EMP de Lledó o equivalent, fabricat en alumini d'extrusio termoesmaltat en color blanc. la connexió elèctrica es realitza mitjançant clemes ràpides. Clemes d'inici de línies incloses en els kits d'instal·lació.
Tensió d'alimentació: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potència corregit 0,95. Difusor de policarbonat Opal d'alta transmitància amb
acabat efecte Gel. Difusor interior amb tecnologia BRIGHT LIGHT.
Font de llum: LED830 / LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EHPLAC01

u

Lluminària d'interior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33361W LED
19W 3000Ko equiva

Lluminària d'interior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33361W LED 19W 3000Ko equivalent, amb carcassa d'alumini i
alumini fos a pressió, acabar el esmalt blanc Vidre de seguretat mat.
Reflector d'alumini anoditzat pur. unitat de font d'alimentació LED
220-240 V DALI controlable. Resistència d'impacte IK07 Grau de protecció IP65. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

EHB5AC01

u

Llumenera LED tubular estanca, model Artics 840 50W S / R DIF.OPAL PC de Lledó o
equivalent. Cos pri

Llumenera LED tubular estanca, model Artics 840 50W S / R
DIF.OPAL PC de Lledó o equivalent. Cos principal fabricat en policarbonat reforçat resistent als esforços mecànics. Lluminària d'una sola
peça, segellada en els seus extrems mitjançant dues ancoratges d'acer inoxidable. la connexió elèctrica es realitza a premsaestopes sense
necessitat d'obrir la lluminària. muntatge adossat a sostre mitjançant kit d'acer inoxidable o suspès mitjançant cable
acerat. Tensió d'alimentació 220-240V 50 / 60Hz Factor de potència
corregit, f> 0,9. Temperatura de funcionament -25ºC - 40ºC. Sistema de dissipació passiva de la calor mitjançant dissipador d'alumini
d'altes prestacions, que garanteix una alta vida útil del producte. Vida útil a 25ºC: L70B10: 70.000 hores. Cos difusor de policarbonat
opal d'altes prestacions per a obtenir una molt alta eficiència lluminosa sense marcat de punts LED. Font de llum
LED840 amb alta selecció de binning que garanteix el flux lluminós
emès i la temperatura de color declarada. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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CODI

RESUM

EH2LAC05

u

Estructura lluminosa LED model ODL360 PERF.BL.3M 830 24V 1-10 de Lledó o
equivalent, Cos en alumini

QUANTITAT

PREU

IMPORT

26,00

354,61

9.219,86

30,00

639,67

19.190,10

32,00

438,67

14.037,44

Estructura lluminosa LED model ODL360 PERF.BL.3M 830 24V 1-10
de Lledó o equivalent, Cos en alumini d'extrusió acabat blanc amb
altes prestacions de disipación.Luminaria completa i llista per instal·lar i connectar sense necessitat de eines. El disseny elèctric del sistema facilita l'alimentació de diverses lluminàries amb una sola font
d'alimentació. la presa de corrent inicial s'ha de realitzar amb cablejat de 0,75 mm 2, permetent una distància màxima entre la font de
alimentació i la primera lluminària de 10 m. Alimentació DC 24V. Inclosa font d'alimentació 80W 24V reg 1-10v. Vida útil: L80B10:
70.000 hores / L80B50: 100.000 hores. Ta: 25ºC Tall a sostre: longitud del tram x 28 mm. només disponible en versió individual. Difusor opal gel blanc. Gràcies al difusor instal·lat es aconsegueix evitar
el marcatge dels punts de llum. LED 830/840 amb alta selecció de
binning que garanteix el flux emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i
blancs, amb un CRI superior a 80. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EH2LAC06

u

Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó o equivalent.
Cos d'alumini d'extr

Llumenera LED per a capçal de llit model MEDICAL 900 LED de Lledó o equivalent. Cos d'alumini d'extrusió amb capçaleres d'injecció
d'alumini, termosmaltado en color RAL9006. tensió de alimentació
220-240V 50 / 60Hz Factor de potència 0,95 Difusors òptics de tancament en policarbonat Il·luminació de lectura format per reflector
interior blanc per a una major eficiència i difusor òptic en policarbonat estriat transparent per a una il·luminació asimètrica. 14W. Il·luminació d'ambient per component indirecta, format per reflector interior blanc per a una major eficiència i difusor transparent. 20W
LED840 amb alta selecció de binning (3 el·lipses de variació) que garanteix el flux lluminós emès i la temperatura de color declarada. sota comanda versions LED830 o versió combinada amb tecnologia
Dynamic 2700K - 6500K. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EHPLAC02

u

Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica de la llum, model BEGA 33166W LED
5,5W 3000Ko equiv

Lluminària d'exterior amb distribució asimètrica de la llum, model
BEGA 33166W LED 5,5W 3000Ko equivalent. Inclou accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EHV2AC01

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

13,00

75,87

986,31

13,00

91,23

1.185,99

1,00

27,76

27,76

612,00

1,30

795,60

44,00

135,57

5.965,08

TOTAL 01.01.04.02.................................................................................

154.755,21

Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI 14rc de Tridonic o equivalent, per a
connexio a bus amb

Sensor de lluminositat basicDIM Sensor 5DPI 14rc de Tridonic o
equivalent, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, a sostre,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou accessoris,
peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EHV2AC02

u

Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o equivalent, per a connexio de fins a 20
llumeneres Dali/

Mòdul de control basicDIM DGC de Tridonic o equivalent, per a connexio de fins a 20 llumeneres Dali/DSI, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EHV2AC03

u

Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o equivalent, amb
accessoris de muntatge,

Comandament de control basicDIM DGC Programmer de Tridonic o
equivalent, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte
funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EHV41210

m

Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat
EHV25000

u

Detector presencia+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris

Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

01.01.04.03

POSTA A TERRA

EGD1421E

u

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.

6,00

23,56

141,36

8,00

20,34

162,72

2,00

50,66

101,32

25,00

10,50

262,50

305,00

10,57

3.223,85

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra
EGDZU001

u

Punt connexió terra,pont secc.platina cu,caixa estanca,col.locat superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
EGD2322D

u

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
EG380807

M

Cond.coure nu,1x25mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
EG380907

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
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CODI

RESUM

EG380A07

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

12,00

13,32

159,84

TOTAL 01.01.04.03.................................................................................

4.051,59

TOTAL 08.4.............................................................................................

383.387,83

Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

08.5

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

01.01.05.01

EQUIPS

EE22AC01

u

Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència calorífica
útil, model Vitocro

1,00

10.441,81

10.441,81

1,00

5.036,86

5.036,86

Caldera de condensació de peu per a gas natural de 120 kW de potència calorífica útil, model Vitocrossal 100 CI1 de Viessmann o equivalent, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió,
en acer inoxidable, pes 295 kg, dimensions 750x875x1500 mm, amb
quadre de regulació, quadre de comandament per al control de la
temperatura ambiental, kit de seguretat, kit de tall hidràulic, vàvula
antirretorn en impulsió, sonda de temperatura exterior, amb regulació Vitotronic, cremador cilindric MatriX modulant, vàlvules, purgadors, pirostat, sonda de temperatuta exterior, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 813/2013, col·locada sobre bancada sobre elements antivibratoris. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE41AC01

u

Conjunt xemeneia modular metàl·lica per a evacuació PDC caldera, tipus Dinak DW
amb junta o equivale

Conjunt xemeneia modular metàl·lica per a evacuació PDC caldera,
tipus Dinak DW amb junta o equivalent, amb xemeneia circular de
doble paret d'acer inoxidable amb aïllament interior de llana de roca
d'alta densitat, de 300 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada superficialment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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CODI

RESUM

EEH1AC01

u

Suministre i muntatge de refredadora d'aigua de condensació per aire amb 4
ventiladors axials, model

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

35.530,87

35.530,87

26,00

421,18

10.950,68

1,00

17.826,33

17.826,33

Suministre i muntatge de refredadora d'aigua de condensació per aire amb 4 ventiladors axials, model NX/SL-CA 0512P de Climaveneta
o equivalent, d'alta eficiència, supersilenciada, de 133 kW de potència frigorífica, de 40 a 45 kW de potència elèctrica, amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus Scroll i 1 circuit, fluid
frigorífic R410A, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al
costat de l'aigua, col.locada. Amb kit hidrònic circuit primari compost per 2 bombes de 2 pols i baixa pressió i dipòsit d'inèrcia de
500 litres. Inclou alimentació elèctrica, quadre elèctric, termometres,
manòmetres, maniguets flexibles, vàlvules de buidat, purgador manual, cablejat en tub metàl.lic fins a quadre extern, transport, muntatge i posada en marxa, i resta d'accessoris, peces especials, suports i
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEJ1AC01

u

Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf o equivalent, per a treballar en
sistemes de distribució

Fan-coil de sostre model FOH-EC 035 de Wolf o equivalent, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal,
amb ventilador EC centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2,55
kW de potència frigorífica màxima i 2,29 kW de potència calorífica,
Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a xarxa de
sanejament, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
EEJTAC01

u

Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU TEW 130 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons

Unitat de tractament d'aire CL-01, model AHU TEW 130 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 7535 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 38,1
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 27,42 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x1932x2034mm i pes
total 1534 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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CODI

RESUM

EEJTAC02

u

Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU TEW 85 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons f

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

14.498,33

14.498,33

1,00

19.467,33

19.467,33

Unitat de tractament d'aire CL-02, model AHU TEW 85 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 5070 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 25,6
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 19,44 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x1322x1424mm i pes
total 1123 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEJTAC03

u

Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU TEW 159 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons

Unitat de tractament d'aire CL-03, model AHU TEW 159 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 8765 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 44,3
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 30,24 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 4367x2034x2034mm i pes
total 1814 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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EEJTAC04

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

10.494,33

10.494,33

TOTAL 01.01.05.01.................................................................................

124.246,54

Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU TEW 21 de Wolf o equivalent, per a
intempèrie, segons f

Unitat de tractament d'aire CL-04, model AHU TEW 21 de Wolf o
equivalent, per a intempèrie, segons fulls tècnics, de cabal i potència
segons projecte, amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 1440 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 5,53
kW en refrigeració (aire (32°/56%) aigua (7°/12°)) i 7,29 kW en calefacció (aire (10°) aigua (55°/45°)), secció d'impulsió formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió, filtre curt G4, filtre de bossa F7
i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió
i filtres de bossa F9 i F7, de dimensions 3553x1118x1016mm i pes
total 570 kg, col.locada sobre bancada amb elements antivibratoris
a coberta. Inclou connexió elèctrica, hidràulica, desguàs i connexió a
xarxa de sanejament, servomotors proporcionals, variador de freqüència, suports antivibratoris, estructura portant, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

01.01.05.02

CIRCUITS HIDRÀULICS

EJACAC03

u

Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a circuit primari producció aigua calenta,
model UFP 34/6

1,00

1.869,28

1.869,28

1,00

181,79

181,79

Bescanviador de calor plaques AC/IC.01 per a circuit primari producció aigua calenta, model UFP 34/69 H C PN10 de Sedical o equivalent, de 150 kW de potència calorífica i 8,80 m3/h de cabal de producció d'aigua calenta, 80°C d'entrada i 65ºC de sortida al primari,
60°C d'entrada i 75ºC de sortida al secundari, de plaques d'acer inoxidable AISI 316-0.5mm juntes de nitril, amb connexions hidràuliques inox de 1 1/4´´, 10 bar de pressió màxima de treball, col.locat
sobre bancada, inclòs elements antivibratoris, accessoris i connexions. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEU4AC07

u

Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari fred, model Reflex NG 50/6 per a
sistemes tancats de c

Vas d'expansió F/VE01 per a circuit secundari fred, model Reflex NG
50/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent, de V=50 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de
1875 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura
de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

75

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI
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EEU4AC08

u

Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera, model Reflex NG 18/6 per a sistemes
tancats de calefac

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

113,79

113,79

1,00

833,79

833,79

1,00

4.357,55

4.357,55

Vas d'expansió AC/VE00 per a circuit caldera, model Reflex NG 18/6
per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent,
de V=18 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de 150 litres,amb connexions roscades R 3/4 ´´, membrana no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura
màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i temperatura de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEU4AC09

u

Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model Reflex N 400/6
per a sistemes t

Vas d'expansió AC/VE01 per a circuit primari calefacció i ACS, model
Reflex N 400/6 per a sistemes tancats de calefacció i clima de Sedical o equivalent, de V=400 l de capacitat, per a un volum d'instal.lació previst de 5628 litres, amb connexions roscades R 1´´, membrana
no recanviable segons DIN 4807, pressió de fàbrica 1.5 bar (nitrogen). temperatura màx. en continu de la membrana 70ºC, pressió i
temperatura de disseny màximes 6bar / 120ºC, inclosa vàlvula de seguretat, manòmetre, sistema de buidat i tancament. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ENL1AC09

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B01, format per 2 bombes
simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència de
velocitat variable amb variador de freqüència i sondes de pressió integrats, model AM 40/18-B de Sedical o equivalent, cabal=10,95
m3/h i pressió=10,84 mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC,
alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850 rpm,
IP44, embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics
antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules
antiretorn i filtre, amb p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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ENL1AC10

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B02, format per 2 bombes
simples in-line

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

7.409,55

7.409,55

1,00

2.901,55

2.901,55

1,00

4.921,55

4.921,55

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari fred F/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SIM80/190.1-2.2
KSV de Sedical o equivalent, cabal=19.98 m3/h i pressió=14.13 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 1852rpm, IP54, embridada DN80, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
ENL1AC11

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B01, format per 2 bombes
simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B01, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 40/8-B de Sedical o equivalent, cabal=6.9 m3/h i pressió=6.8
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN40,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ENL1AC12

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B02, format per 2 bombes
simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit primari calor AC/B02, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 65/12-B de Sedical o equivalent, cabal=17.2 m3/h i pressió=8.6
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN65,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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ENL1AC13

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2
bombes simples in-line

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

4.357,55

4.357,55

1,00

6.511,55

6.511,55

1,00

4.217,55

4.217,55

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B06, format per 2 bombes simples in-line de rotor humit d'alta eficiència
amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model
AM 40/18-B de Sedical o equivalent, cabal=4.0 m3/h i pressió=12.8
mca, temperatura de treball min/max 2/110ºC, alimentació monofàsica 230V/50Hz i règim de gir de 2850rpm, IP44, embridada DN40,
muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres, claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb
p.p de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ENL1AC14

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B07, format per 2
bombes simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B07, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SIP 40/145.1-1.5
KSV de Sedical o equivalent, cabal=8.3 m3/h i pressió=18.1 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 2702rpm, IP54, embridada DN40, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
ENL1AC15

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B08, format per 2
bombes simples in-line

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B08, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SAP 25/125-0.65
KSC de Sedical o equivalent, cabal=3.3 m3/h i pressió=17.7 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 2803 rpm, IP54, embridada DN25, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
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ENL1AC16

u

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B09, format per 2
bombes simples in-line

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

4.951,55

4.951,55

1,00

2.363,74

2.363,74

1,00

1.352,99

1.352,99

1,00

1.767,24

1.767,24

Conjunt bombes criculadores per a circuit secundari calor C/B09, format per 2 bombes simples in-line de rotor sec amb variador de freqüència i sondes de pressió incorporats, model SAP 25/125-0.65
KSV de Sedical o equivalent, cabal=5.1 m3/h i pressió=15.8 mca,
temperatura de treball min/max -15/120ºC, alimentació trifàsica
400V/50Hz i règim de gir de 2884 rpm, IP54, embridada DN25, muntada entre tubs, inclòs elements elàstics antivibratoris, manòmetres,
claus de pas i tubs de connexió, vàlvules antiretorn i filtre, amb p.p
de formació de col.lector d'aspiració i impulsió. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
EEUVAC10

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuit primar

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuit primari de calefacció i ACS, de caldera i de
xarxa urbana de biomassa, dels elements inclosos en sala tècnica i
equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment
d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat, purgadors, elements
de comptatge segons esquema de principi i els no especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri DF i probat .
EEUVAC11

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuit secund

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuit secundari de calefacció, dels elements inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules
de tall, vàlvules de regulació, mescladores, by-pass antilegionel·la,
col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de buidat,
purgadors, elements de comptatge segons esquema de principi i
els no especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i
criteri DF i probat .
EEUVAC13

u

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i de regulació del
circuit primar

Conjunt d'elements i accessoris de connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació del circuit primari i secundari fred, dels elements inclosos en sala tècnica i equips de bombeig, inclós canonades de PP aïllat amb recobriment d'alumini, senyalització de canonades, vàlvules
de tall, col.lectors, termometres, manometres, sondes, vàlvules de
buidat, elements de comptatge segons esquema de principi i els no
especificats directament en aquest document. Totalment instal.lat
amb tots els elements segons projecte, normativa d'aplicació i criteri
DF i probat .
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EEA2AR44

u

Conjunt connexionat elèctric i de control de tots els components de la instal.lació
solar. Inclou ca

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.731,86

1.731,86

1,00

752,04

752,04

26,00

134,66

3.501,16

26,00

118,99

3.093,74

18,00

151,10

2.719,80

2,00

271,98

543,96

Conjunt connexionat elèctric i de control de tots els components de
la instal.lació. Inclou cablejat, tubs i/o canals, accessoris, quadres
elèctrics i connexionat de components, col.locació i connexió de
quadre elèctric amb proteccions i comptadors i d´elements en local
tècnic. Inclou tots els accessoris necessaris o convenients sota criteri
i supervisió de DF per al correcte funcionament i muntatge segons
especificacions del fabricant i del projecte.
EEA2AR33

u

Connexió a xarxa d'AFS, format per canonades de PP, de diàmetre segons plànols,
aillades amb aillam

Connexió a xarxa d'AFS, format per canonades de PP, de diàmetre
segons plànols, aillades amb aillament d'escuma elastomèrica sense
halogens de gruix mínim 25mm, segons diàmetre canonada i RITE,
amb recobriment d'alumini tipus ARMAFLEX+ARMAFINISH. Inclòs
vàlvuleria, p.p de peces especials, protecció amb contratubs als passos, grapes de subjecció a parets o sostres amb juntes de goma i brides corresponents independents per a cada tub i accessoris soldats.
Totalment instal.lat, muntat i provat, inclòs proves de càrrega i estanqueitat i peces
EEUVAC01

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP16

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP16 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEUVAC04

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP20

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP20 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEUVAC02

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP25

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP25 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEUVAC03

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP32

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP32 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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EEUVAC21

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP40

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

228,82

915,28

1,00

334,08

334,08

2,00

440,47

880,94

178,56

4,40

785,66

207,36

5,00

1.036,80

679,10

6,23

4.230,79

335,52

9,00

3.019,68

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP40 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEUVAC20

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP50

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP50 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEUVAC22

u

Conjunt de connexió climatitzador/fancoil/col·lector PP63

Conjunt de connexió, protecció i regulacio a climatitzador/fancoil/col·lector terra radiant amb tub PP63 amb aïllament, segons plànols, fitxes i esquemes. Format per conjunt de vàlvules d'esfera de
tall, p.p de canonada aïllada, connexions, elements de connexió a
equip accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EF925PBA

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=20mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBC

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=25mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBE

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=32mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBG

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=40mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
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EF925PBJ

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=50mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

QUANTITAT

PREU

IMPORT

354,24

11,68

4.137,52

155,72

15,44

2.404,32

136,80

20,03

2.740,10

207,36

25,95

5.380,99

178,56

6,99

1.248,13

207,36

8,00

1.658,88

679,10

8,84

6.003,24

335,52

10,56

3.543,09

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBK

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=63mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBM

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=75mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EF925PBP

m

Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=90mm,FV i protecció ext.PP,pressió
màx=20bar,connect.pressió col.su

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
EFQ33A7L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33A9L

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33ABL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CCL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
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CODI
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EFQ33CEL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

QUANTITAT

PREU

IMPORT

354,24

11,92

4.222,54

155,72

13,25

2.063,29

136,80

14,34

1.961,71

207,36

15,62

3.238,96

10,00

40,55

405,50

8,00

51,75

414,00

2,00

59,63

119,26

2,00

100,06

200,12

2,00

130,87

261,74

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CGL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CJL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CLL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EN317427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/4,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN115697

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
EN1156A7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
EN1156B7

u

Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment
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RESUM

EEU11113

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

34,00

15,19

516,46

37,20

16,24

604,13

123,60

14,34

1.772,42

22,80

19,24

438,67

57,60

23,42

1.348,99

28,80

24,94

718,27

114,00

25,83

2.944,62

172,80

26,37

4.556,74

TOTAL 01.01.05.02.................................................................................

124.560,50

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat
EFR11512

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=110mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
EFR11612

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
EFR11712

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
EFR11912

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=150mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
EFR11B12

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=170mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
EFR11C12

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=180mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
EFR11D12

m

Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0.6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190
mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

01.01.05.03

DISTRIBUCIÓ AIRE

EE44AC02

m

Tub flexible de D150 mm,

4,80

20,54

98,59

114,00

21,20

2.416,80

Tub flexible de D150 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub
interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de
fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
EE44AC03

m

Tub flexible de D200 mm,

Tub flexible de D200 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub
interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de
fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes tipus METU o equivalents, i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
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EE44AC04

m

Tub flexible de D250 mm,

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,40

4,65

39,06

710,28

35,45

25.179,43

620,52

47,61

29.542,96

620,52

53,67

33.303,31

127,20

17,14

2.180,21

47,95

61,57

2.952,28

52,00

104,21

5.418,92

2,00

150,78

301,56

Tub flexible de D250 mm, de compost amb aïllant tèrmic, amb tub
interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, aïllament de
fibra de vidre de 20 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat, inclòs segellat i juntes i de tots els accesoris per el correcte muntatge. Totalment instal.lat.
EE51AC01

m2 Formació conducte rectangular panell llana vidre tipus Climaver Neto o equivalent

Formació de conducte rectangular de panell de llana de vidre d'alta
densitat de 25 mm de gruix, revestit a la cara exterior per alumini
(alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft) i per l'interior amb teixit de vidre acustic d'alta resistencia mecànica, tipus Climaver Neto o
equivalentmuntat i fixat a paraments amb elements de suspensió,
junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes tipus NETO o equivalents, accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE52AC01

m2 Formació conducte rect. xapa acer galv. g=0,8 mm sns aïll.

Formació de conducte rectangular de xapa d'acer galvanitzat, de 0,8
mm de gruix, muntat i fixat a paraments amb elements de suspensió, inclosa pp d'accessoris, peces especials de connexió a
equips/reixes, junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE611AA1HI3H

m2 Aïllament conductes manta MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0.032W/mK,teixit
vid.negre,interior,Interior de c

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 m2.K/W, amb
teixit de vidre negre, muntat interiorment. Article: ref. 46456 de la serie Interior de conductes d'ISOVER
EE42Q324

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0.6mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
EE61BJAF

m2 Aïllament conductes manta
MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0.04W/mK,làm.alu.perp.fibr.,autoadh.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.04 W/mK, resistència tèrmica >=0,625 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiva,
muntat exteriorment
EEKQ42A1

u

Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
EEKQPA23

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x150mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
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EEKQPA33

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,200x200mm,fix.mec.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

157,60

315,20

8,00

159,75

1.278,00

2,00

162,84

325,68

3,00

172,99

518,97

2,00

168,35

336,70

1,00

178,42

178,42

26,00

109,75

2.853,50

26,00

48,38

1.257,88

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
EEKQPA35

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,300x200mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
EEKQPA47

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x250mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 400 mm de llargària, 250 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
EEKQPA57

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,400x300mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 400 mm de llargària, 300 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
EEKQPA4B

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x250mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 600 mm de llargària, 250 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
EEKQPA5B

u

Comp.reg.cabal rect. alumini,act.elèc.,senyal 0-10V,230V,5Nm,600x300mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i
un parell motor de 5 Nm, de 600 mm de llargària, 300 mm d'alçària
i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
EEK1AC01

u

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes
orientables

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent,
d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 1000x150 mm, amb comporta de regulació de cabal, amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEK1AC02

u

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes
orientables

Reixeta d'impulsió o retorn, model 20-SH de Koolair o equivalent,
d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 200x150 mm, amb comporta de regulació de cabal, amb plènum
de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons
projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EEK1AC09

u

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model
31-1-F-O de KOOL

QUANTITAT

PREU

IMPORT

75,00

121,89

9.141,75

15,00

128,55

1.928,25

29,00

242,22

7.024,38

26,00

72,14

1.875,64

2,00

81,60

163,20

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x75mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb comporta de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment
amb adaptador per conducte. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEK1AC10

u

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x100mm per a impulsió/retorn d'aire, model
31-1-F-O de KOO

Conjunt de reixa linial de dimensions 1000x100mm per a impulsió/retorn d'aire, model 31-1-F-O de KOOLAIR o equivalent, lames
horitzontals fixes amb deflexió 0º-15º, d'alumini anoditzat, amb
comporta de regulació de cabal, plènum de connexió i fixada al bastiment amb adaptador per conducte. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEK8AC01

u

Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15 mm d'amplària,
model LK-70 de K

Difusor linial per a impulsió, amb 3 ranures d'alumini extruït de 15
mm d'amplària, model LK-70 de Koolair o equivalent, de 1000 mm
de llargària, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat,
amb aïllament i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre,
amb comporta de regulació, acabat a definir, muntat al sostre. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEK2AC01

u

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals,

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 800x200 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
EEK2AC02

u

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals,

Reixeta de retorn, model 20-45-H de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1000x200 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EEK2AC03

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

140,67

562,68

TOTAL 01.01.05.03.................................................................................

129.193,37

Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes
verticals, d'a

Reixeta de retorn, model 20-45-V de Koolair o equivalent, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini lacat blanc, de 1000x300 mm,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.

01.01.05.04

TERRA RADIANT

EE91AC03

u

Conjunt col·lector terra radiant 4 circuits.

1,00

462,80

462,80

Conjunt col·lector terra radiant 4 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc,
de dimensions Ample 500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules
d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EE91AC04

u

Conjunt col·lector terra radiant 7 circuits.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

619,79

1.239,58

2,00

753,65

1.507,30

Conjunt col·lector terra radiant 7 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc,
de dimensions Ample 500 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules
d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE91AC05

u

Conjunt col·lector terra radiant 9 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 9 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari per a
instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215 mm.;
connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari REHAU UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color blanc,
de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador
tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules
d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves
d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EE91AC06

u

Conjunt col·lector terra radiant 10 circuits.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

806,02

2.418,06

3,00

850,99

2.552,97

Conjunt col·lector terra radiant 10 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari
per a instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb
tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de
treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215
mm.; connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari
REHAU UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color
blanc, de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final
de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE91AC07

u

Conjunt col·lector terra radiant 11 circuits.

Conjunt col·lector terra radiant 11 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari
per a instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb
tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de
treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215
mm.; connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari
REHAU UP-I 7 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color
blanc, de dimensions Ample 700 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final
de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EE91AC08

u

Conjunt col·lector terra radiant 12 circuits.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,00

951,42

4.757,10

854,00

14,89

12.716,06

Conjunt col·lector terra radiant 12 circuits. Subministrament i instal·lació de col·lector monobloc P HKV-D per a 4 circuits en armari
per a instal·lació empotrada, compost per col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l/h per circuit; col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
l'actuador elèctric per circuit, de diàmetre interior 1´´ realitzat amb
tecnopolímer, camp de temperatura: 4 ÷ 70 ° C, pressió màxima de
treball: 6 bar, adequat per a calefacció. Distància entre eixos: 215
mm.; connexions principals: 1´´; derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM. Inclou armari
REHAU UP-I 8,5 per instal·lació encastada, regulable en alçada i en
profunditat, d'acer galvanitzat amb part frontal lacada en color
blanc, de dimensions Ample 850 x Alt 750-850 x D 110-160 mm; actuador tèrmic REHAU (230 V) amb microinterruptor auxiliar de final
de carrera per al control de les vàlvules dels col·lectors REHAU; vàlvules d'esfera de tall, termòmetres i claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
E7C2AC01

m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant,
model panell aïllan

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a
terra radiant, model panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP
EVO 42´´ o equivalent. Material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia constructiva A segons
UNE EN 1264. Espessor base de 20 mm i alçada total 42 mm amb
0,75 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3.
Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte
per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

E7C2AC02

m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant,
model panell aïllan

QUANTITAT

PREU

IMPORT

532,00

19,60

10.427,20

1,00

31.967,78

31.967,78

44,00

76,29

3.356,76

Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a
terra radiant, model panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP
EVO 60´´ o equivalent. Material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia constructiva A segons
UNE EN 1264. Espessor base de 40 mm i alçada total 60 mm amb
1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva segons UNE 1264-3.
Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte
per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16x1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Inclosos
tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EF91AC01

m

Conjunt tub i accessoris traçat hidràulic per a terra radiant.

Conjunt tub i accessoris traçat hidràulic per a terra radiant. Subministrament i instal·lació de tub de polietilè multicapa tipus Rautherm
Speed 16x1,5 mm de REHAU o equivalent per a calefacció, SDR 11,
Classe d'aplicació 4/8
bar., material PE-Xa amb capa EVAL-barrera antioxígen segons UNE
EN 1264. Homologació DIN Certco i
marcat AENOR segons UNE EN ISO 15875. Inclou ràcor eurocono
3/4 ´´per a connexió del tub PE-Xa, corba guia de 90º 16/17 i tub
protector. Tot de REHAU o equivalent. Inclosos tots els accessoris,
suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte,
criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV2AC01

u

Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o equivalent,

Termòstat ambient REHAU Nea HT (230 V) o equivalent, adequat
per a aplicacions de calefacció per terra radiant. Carcassa plana, per
muntar sobre una caixa d'encastar o directament a la paret. Display
retroil·luminat amb llum
blanca. Inclou indicació d'estat amb símbols de disseny clar i organitzats lògicament. Es maneja amb 3 tecles; amb ajust del valor de consigna en passos de 0,5 graus i precisió de consigna mitjançant la tecnologia de regulació per modulació per amplada de pols PWM. Ampli rang d'ajust de temperatura amb visualització de la temperatura
actual i de l'hora i dia de la setmana. Reducció de la temperatura
mitjançant el programador horari intern (amb tres programes dia) o
amb programador digital extern REHAU Nea. Funció integrada de
protecció contra congelació i protecció de les vàlvules. Pot controlar
max. 5 actuadors tèrmics. Inclosos tots els accessoris, suports i resta
d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la
instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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EF91AC02

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

6.425,04

6.425,04

TOTAL 01.01.05.04.................................................................................

77.830,65

Conjunt muntatge i instal·lació base terra radiant.

Conjunt muntatge i instal·lació base terra radiant. Subministrament i
instal·lació de conjunt, tot de Rehau o quivalent, format per foli de
protecció PE 0,2mm, cinta adhesiva, aïllament perimetral autoadhesiu d'escuma de PE, perfil per a juntes de dilatació, additiu per a
morter, pont per a panells aïllants de nopes i tots els accessoris, suports i resta d'elements de muntatge necessaris pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, proves d'estanqueitat realitzades, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.

01.01.05.05

CONTROL I REGULACIÓ

EEV5AR01

u

Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus 600 T. Inclou terminal d'operador i
servidor web IP. Com

1,00

3.676,64

3.676,64

1,00

347,32

347,32

3,00

396,32

1.188,96

5,00

429,32

2.146,60

4,00

368,32

1.473,28

5,00

293,32

1.466,60

8,00

145,32

1.162,56

4,00

145,32

581,28

5,00

145,32

726,60

Controlador Sedical 600 punts CentraWebPlus 600 T. Inclou terminal
d'operador i servidor web IP. Comunicació multiprotocol BACnet IP,
BACnet MS / TP, LonWorks, PanelBus, ModBus. Totalment muntat,
connectat, provat i instal.lat.
EEV5AR04

u

Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca - 12 A.

Transformador Sedical CRT12 230 Vca / 24 Vca - 12 A. Totalment
muntat, connectat, provat i instal.lat.
EEV5AR05

u

Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus) model SCLIOP821A de la marca Sedical
o equivalent.

Mòdul de 8 entrades analògiques (PanelBus) model SCLIOP821A de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
EEV5AR06

u

Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus) model SCLIOP822A de la marca Sedical
o equivalent.

Mòdul de 8 sortides analògiques (PanelBus) model SCLIOP822A de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
EEV5AR07

u

Mòdul de 12 entrades digitals (PanelBus) model SCLIOP823A de la marca Sedical o
equivalent.

Mòdul de 12 entrades digitals (PanelBus) model SCLIOP823A de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
EEV5AR08

u

Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model SCLIOP824A de la marca Sedical o
equivalent.

Mòdul de 6 sortides digitals (PanelBus) model SCLIOP824A de la
marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
EEV5AR09

u

Bloc de terminals per connexió per a sortides i entrades analògiques model SXS
821-822 de la marca S

Bloc de terminals per connexió per a sortides i entrades analògiques
model SXS 821-822 de la marca Sedical o equivalent. Totalment
muntat, connectat, provat i instal.lat.
EEV5AR10

u

Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de la marca Sedical
o equivalent. Tot

Bloc de terminals per connexió entrades digitals model SXS 823 de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
EEV5AR31

u

Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de la marca Sedical
o equivalent. T

Bloc de terminals per connexió a sortides digitals model SXS 824 de
la marca Sedical o equivalent. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.
19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

93

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI
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EEV5AC22

u

Quadre elèctric principal autòmata de regulació.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

2.398,09

2.398,09

1,00

468,37

468,37

1,00

387,37

387,37

8,00

127,32

1.018,56

2,00

222,32

444,64

2,00

294,12

588,24

1,00

285,04

285,04

Quadre elèctric principal per autòmata de regulació. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat,
provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
EEV2AC11

u

Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o equivalent
model ARFT/R-NTC2

Sonda combinada de temperatura i humitat exterior de la marca Sedical o equivalent model ARFT/R-NTC20K/S Rang -30...70ºC /
0....98% . Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV2AC41

u

Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent, rang 0...2000ppm.
Inclós peces especial

Sonda de CO2 ambient, model RACO2/U de Sedical o equivalent,
rang 0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AR33

u

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/100 de la marca
Sedical o equivalent,

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model
KNTF/NTC20K/100 de la marca Sedical o equivalent, longitud 100
mm, rang - 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina de llautó Sedical
THMS100 i p.p d'accessoris, acoblament per a muntatge de sondes.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
EEV5AR14

u

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model KNTF/NTC20K/300 de la marca
Sedical o equivalent,

Sonda de temperatura per immersió amb beina, model
KNTF/NTC20K/300 de la marca Sedical o equivalent, longitud 300
mm, rang - 50...130 ºC, en caixa IP-67. Inclou beina Sedical
THMS300 i p.p d'accessoris, acoblament per a muntatge de sondes.
Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
EEV2AC13

u

Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod. SL404F1243 Rang 0,4...3,5
bar. Inclós pece

Pressostat d'aigua de la marca Sedical o equivalent mod.
SL404F1243 Rang 0,4...3,5 bar. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AC14

u

Detector de falta de fluxe d'aigua, model SW1 de Sedical o equivalent, per canonades
d'1´´ a 8´´. In

Detector de falta de fluxe d'aigua, model SW1 de Sedical o equivalent, per canonades d'1´´ a 8´´. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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EEV5AC43

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca Sedical o
equivalent . Cos de llaut

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

534,32

1.068,64

2,00

602,32

1.204,64

1,00

335,32

335,32

4,00

89,37

357,48

12,00

133,32

1.599,84

4,00

366,32

1.465,28

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca
Sedical o equivalent. PN16 1´´. Cos de llautó i elements interns d'acer inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors de connexió, p.p
d'accessoris. Kvs 10 i servomotor a 24V senyal 0/10V model
ML7420A6025 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en
funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
EEV5AC44

u

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1065 de la marca Sedical o
equivalent . Cos de llaut

Cos de vàlvula de seient de 3 víes, model V5013R1081 de la marca
Sedical o equivalent. Cos de llautó i elements interns d'acer inoxidable, connexions roscades. Joc de ràcors de connexió, p.p d'accessoris. Kvs 25 i servomotor a 24V senyal 0/10V model ML7420A6025 de
Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AC45

u

Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model VSMF-325-6.3P de la marca Sedical o
equivalent. PN16 Cos de

Cos de vàlvula modulant de 3 víes, model VSMF-325-6.3P de la marca Sedical o equivalent. PN16 Cos de llautó i elements interns d'acer
inoxidable, connexions roscades 1´´. Joc de ràcors de connexió, p.p
d'accessoris. Kvs 4 i servomotor modulanta 24V senyal 0/10V model
M7410E1002 180Nm de Sedical o equivalent. Inclós peces especials,
accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de
la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i
en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV2AC27

u

Sonda de temperatura de conducte d'aire reacció ràpida mod. KNTFS/NTC20K/300 de
longitud 300 mm Rang

Sonda de temperatura de conducte d'aire reacció ràpida mod.
KNTFS/NTC20K/300 de longitud 300 mm Rang -50...110ºC de la
marca Sedical o equivalent, amb accessori de muntatge MF Z60.3.
Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF,
especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AR40

u

Pressostat diferencial per filtres bruts model DPS-400 de Sedical o equivalent, rang
40...400 Pa. In

Pressostat diferencial per filtres bruts model DDW/H-20 de Sedical o
equivalent, rang 30...400 Pa. Inclou p.p d'accessoris. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
EEV5AR36

u

Sonda de pressió diferencial multirang, model DDMU/1 de Sedical o equivalent, rang
0...10 v 24Vac. I

Sonda de pressió diferencial multirang, model DDMU/1 de Sedical o
equivalent, rang 0...10 v 24Vac. Inclou p.p d'accessoris, acoblament
per a muntatge de sondes. Totalment muntat, connectat, provat i
instal.lat.

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

95

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EEV2AC40

u

Sonda de CO2 per a muntatge en conducte, model KAC02-U de Sedical o equivalent,
rang 0...2000ppm. In

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

427,37

1.709,48

12,00

229,50

2.754,00

2,00

288,33

576,66

3,00

407,43

1.222,29

1,00

417,93

417,93

2,00

777,93

1.555,86

Sonda de CO2 per a muntatge en conducte, model KAC02-U de Sedical o equivalent, rang 0...2000ppm. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AR41

u

Servomotor per acciónament de comporta model N10010 de la marca Sedical o
equivalent. Temps 90 s. Pa

Servomotor per accionament de comporta, model N10010 de la
marca Sedical o equivalent. Temps 90 s. Parell 10 Nm. Superficie 2
m2. Control modulant 0-10v, alimentació 24VAC . Inclou p.p d'accessoris. Totalment muntat, connectat, provat i instal.lat.
ENCAC01

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-20 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-20 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FT02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 1. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ENCAC02

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-25 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-25 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 2. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ENCAC03

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-32 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-32 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FN02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 2. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
ENCAC04

u

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen
K2-40 de Sedical o equiva

Equilibrador dinàmic de cabal KFLOW motoritzat proporcional, model SMGreen K2-40 de Sedical o equivalent, amb actuadir modulant
0/10v tipus FH02 i ajust proporcional del cabal regulat amb cartutx
Green 3. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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RESUM

ENCAC05

u

Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15 de Sedical o equivalent, amb actuador
tot/res a 230v tip

QUANTITAT

PREU

IMPORT

26,00

232,83

6.053,58

26,00

263,04

6.839,04

26,00

138,04

3.589,04

1,00

4.500,00

4.500,00

2,00

1.801,70

3.603,40

Equilibrador dinàmic de cabal, model KCJM15 de Sedical o equivalent, amb actuador tot/res a 230v tipus EV03 i ajust extern de cabal
amb cartutx Y. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AC29

u

Controlador de temperatura ambient, model SCLMERS4 de Sedical o equivalent,
aplicació configurable,

Controlador de temperatura ambient, model SCLMERS4 de Sedical
o equivalent, aplicació configurable, Bacnet MSTP, alimentació
230vca. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AC28

u

Mòdul de paret amb sonda de temperatura i pantalla digital, model SCLMERS4 de
Sedical o equivalent,

Mòdul de paret amb sonda de temperatura i pantalla digital, model
SCLCMTR42 de Sedical o equivalent, amb modificador de consigna i
de velocitats ventilador. Inclós peces especials, accessoris, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEVWAC01

u

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o equivalent.
Programació i pos

Programació i posada en marxa en obra del sistema de gestió Sedical o equivalent. Programació i posada en marxa de controladors i
pantalles gràfiques, elaboració d'horaris, configuració d'usuaris... Tot
totalment provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEVGAC01

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb
capçal de medició Super

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de medició Supercal 531 de Sedical o equivalent, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a
una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per
a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb
sortida 12V DC, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i
amb totes les connexions fetes. Inclou transformador, accessoris i
resta d'elements per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, instal.lat i connectat.
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RESUM

EEVGAC02

u

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb
capçal de medició Supe

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.332,70

1.332,70

1,00

256,70

256,70

26,00

363,46

9.449,96

4,00

363,46

1.453,84

16,00

159,56

2.552,96

1.140,00

4,98

5.677,20

432,00

6,13

2.648,16

1,00

431,96

431,96

Comptador d'energia tèrmica de tipus hidrodinàmic, model Superstatic 440 amb capçal de medició Supercal 531 de Sedical o equivalent, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 2´´ de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, comunicació BACNet MS/TP, mòdul alimentació amb sortida 12V DC, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb
totes les connexions fetes. Inclou transformador, accessoris i resta
d'elements per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, instal.lat i connectat.
EEVGAC03

u

Comptador d'energia elèctrica amb emissor d'impulsos, model SCE ALL 2Q PUL 6 de
Sedical o equivalent

Comptador d'energia elèctrica amb emissor d'impulsos, model SCE
ALL 2Q PUL 6 de Sedical o equivalent. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en
funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
EEV5AC33

u

Quadre per fancoils

Quadre per fancoils. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AC32

u

Quadre per climatitzador

Quadre per mòdul climatitzador. Inclós peces especials, accessoris,
suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV5AC34

u

Quadre per a terra radiant

Quadre per a terra radiant. Inclós peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat, provat i en funcionament segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV4AC20

m

Cable LON BUS, 2x1,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar

Cable LON BUS,2x1,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar, ref. AK3781, no propagador de flama, no propagador d'incendi,
nula emisió de gasos corrosius, zero halògens.
EEV4AC21

m

Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar

Cable LON BUS, 2x2,5 mm2 trenat, conductor sòlid i sense apantallar, no propagador de flama, no propagador d'incendi, nula emisió
de gasos corrosius, zero halògens.
EEV5AR28

u

Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal, segons
distribució fina

Conjunt de canalitzacions per a suport d'instal.lació elèctrica i de senyal, segons distribució final, per a distribució de cablejat, inclou p.p
de peces especials de gir i canvis de direcció, caixes de derivació,
posta a terra. Totalment muntat, instal.lat i connectat.
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CODI

RESUM

01.01.05.06

VENTILACIÓ I FUMS

EEP3AC03

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL 01.01.05.05.................................................................................

81.016,11

Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb
adaptador per conduct

6,00

21,20

127,20

31,00

23,16

717,96

5,00

25,53

127,65

1,00

192,31

192,31

2,00

181,54

363,08

Boca d'extracció model GPD.080 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
EEP3AC01

u

Boca d'extracció model GPD.100 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb
adaptador per conduct

Boca d'extracció model GPD.100 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
EEP3AC02

u

Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o equivalent, de xapa esmaltada, amb
adaptador per conduct

Boca d'extracció model GPD.125 de KOOLAIR o equivalent, de xapa
esmaltada, amb adaptador per conducte i 1,5 ml de conducte flexible. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions
fabricant i normativa vigent.
EEM3AC03

u

Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal
màx.600m3/h, amb estruct

Ventilador tipus TD-1000/200 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal màx.600m3/h, amb estructura de suport amb elements elastics interposats amb l'estructura de l'edifici, connexionat
elèctric i de conductes, inclou posada en marxa, amb p.p. de peces
especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
EEM3AC04

u

Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent per a cabal
segons plànols, amb estru

Ventilador tipus TD-500/150 SILENT ECOWATT de S&P o equivalent
per a cabal segons plànols, amb estructura de suport amb elements
elastics interposats amb l'estructura de l'edifici, connexionat elèctric
i de conductes, inclou posada en marxa, amb p.p. de peces especials, accessoris, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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CODI

RESUM

E7C4AC02

m2 Revestiment amb aïllament acústic encolat fals sostre zona ventiladors amb PKB2 de
marca Acustica In

QUANTITAT

PREU

IMPORT

12,50

17,72

221,50

35,86

17,59

630,78

12,65

15,26

193,04

12,87

19,83

255,21

8,58

28,61

245,47

15,40

47,61

733,19

15,40

23,98

369,29

26,18

25,82

675,97

22,00

67,74

1.490,28

Revestiment amb aïllament acústic encolat fals sostre zona ventiladors amb PKB2 de marca Acustica Integral o equivalent, compost
per làmina de tipus bituminós i material de fibres tèxtils, de densitat
absorvent 88 kg/m3 de densitat, de 18mm de gruix. Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat, muntat, segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE42Q312D9BM m

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-100-05
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
EE42Q412D9BN m

Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.5mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TU

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB
EE42Q112D9BQ m

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-150-05
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
EE42Q852D9CQ m

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,munt.superf.,Acer
Galvanitzat de AIR TUB

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat ref. GH-200-08
de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o equivalent, de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm i muntat superficialment.Inclós accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE52AC01

m2 Formació conducte rect. xapa acer galv. g=0,8 mm sns aïll.

Formació de conducte rectangular de xapa d'acer galvanitzat, de 0,8
mm de gruix, muntat i fixat a paraments amb elements de suspensió, inclosa pp d'accessoris, peces especials de connexió a
equips/reixes, junt elàstic pla antivibratori, registres cada 10m, segellat i juntes, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements
pel correcte funcionament de la instal.lació.Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EE42Q154

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
EE42Q754

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
EE42QF54

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
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CODI

RESUM

EE42QB54

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,40

64,50

283,80

8,80

27,09

238,39

3,00

64,80

194,40

1,00

63,46

63,46

1,00

20,07

20,07

2,00

20,88

41,76

2,00

130,26

260,52

1,00

283,85

283,85

TOTAL 01.01.05.06.................................................................................

7.729,18

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
EE42Q854

m

Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0.8mm,autoconnect.,munt.superf.

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment
EEP31155

u

Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
EE4ZDJF4

u

Barret xemeneia antirregolfant,planxa ac.galv.d=450mm,col.fix.mec.

Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 450 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
EE4Z0J44

u

Barret xemeneia planxa ac.galv.d=150mm,col.fix.mec.

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques
EE4Z0J54

u

Barret xemeneia planxa ac.galv.d=175mm,col.fix.mec.

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 175
mm, col·locat amb fixacions mecàniques
EEKN1DB0

u

Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment
EEKN1RM0

u

Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x650mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment

01.01.05.07

VARIS

EW033GL05

PA Legalització del projecte de climatització, certificat final d'obra, taxes i còpia del
projecte a la

1,00

4.000,00

4.000,00

TOTAL 01.01.05.07.................................................................................

4.000,00

TOTAL 08.5.............................................................................................

548.576,35

Legalització del projecte de climatització, certificat final d'obra, taxes
i còpia del projecte a la propietat.

08.6

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EM31261K

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.

5,00

90,11

450,55

2,00

48,45

96,90

4,00

123,91

495,64

2,00

82,25

164,50

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
EM31261J

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
EM31351K

u

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
EM31351J

u

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
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CODI

RESUM

EM312B1R

u

Extintor manual pols seca poliv.,25kg,pressió incorpo.,+ rodes

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

203,60

203,60

6,00

789,26

4.735,56

97,80

34,81

3.404,42

7,50

49,08

368,10

4,50

68,63

308,84

82,50

84,96

7.009,20

105,30

3,95

415,94

80,00

6,44

515,20

6,00

51,75

310,50

2,00

242,06

484,12

10,00

15,19

151,90

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 25 kg, amb pressió incorporada, amb rodes
EM21AC01

u

Conjunt armari incendis: BIE-25, ext. pols 6Kg, pulsador

Conjunt d'armari d'incendis de 1050x680x200 mm, tot en xapa d'acer Inox per configuració en horitzontal tipus WALLMTH25/1S de
Macoin o equivalent, per muntar empotrat segons criteris DF, compost per un mòdul per a BIE-25, armari per a extintor de pols de 6
kg i mòdul tècnic per a pulsador i sirena, amb porta cega d'inox. Inclós BIE-25, pulsador, sirena i extintor de pols de 6 kg tot tipus Maicon o equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta
d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EF21H812

m

Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i
DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
EF21H912

m

Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i
DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
EF21HA12

m

Tub acer galv.s/sold.(S),2´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76.1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
EF21HB12

m

Tub acer galv.s/sold.(S),3´´, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i
DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
E89FPBPB

m

Pintat tub acer galv.,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2´´

Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim
E89F5BJC

m

Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D 2-4´´

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN31B427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3´´,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat
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EFB4AC05

m

Escomesa incendis. Subministrament i muntatge de tuberia per aigua freda amb tub
de polietilé d'alta

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,00

53,62

536,20

1,00

610,82

610,82

1,00

255,00

255,00

1,00

134,02

134,02

105,00

55,40

5.817,00

5,00

50,19

250,95

6,00

36,18

217,08

16,00

21,58

345,28

Escomesa incendis. Subministrament i muntatge de tuberia per aigua freda amb tub de polietilé d'alta densitat de 16atm de pressió,
per un diàmetre interior de 75 mm., amb fitting d'alumini per anar
soterrat, amb part proporcional de fitting, brides, dilatadors, peces
especials, tub tapat amb sorra seca garbellada, muntatge segons especificacions del fabricant. Inclós excavació de rasa, vàlvula de regulació general, vàlvula de pas, filtre, vàlvula de retenció, aixeta de proves i manòmetre, reposició de terres,....per un perfecte funcionament, amb proves de càrrega segons documentació projecte, especificacions companyia subministradora i normatives.
EJM1240F

u

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=3´´,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades
de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal
EJN1BF00

u

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives de la la
companyia, completa amb

Pericó de connexió aigua a xarxa contraincendis, segons normatives
de la la companyia, completa amb clau de pas i vàlvula de retenció
de 3'', amb p.p. de canonades, conexió, fixació, tapa i ajudes de paleta.
EM132312

u

Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP-66,UNE-EN
54-3,col.ext.

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
EM112120

u

Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
EM112520

u

Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment
EAWS1210

u

Reten.magnèt.porta,+pols.desbloqueig,545N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents,
amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
EM12AC05

u

Sub i munt moduls relé endollables amb sortida programable per a adaptar a la
central

Subministre i muntatge de moduls relé endollables amb sortida programable per a adaptar a la central d'incendi per a sortida d'alarma
a central de control de clima, megafonia i dos reserves. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i
normativa vigent.
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CODI

RESUM

EM12A026

u

Central detecció incendis analògica p/2 bucles,199 elements p/bucle,amb doble
alimentació,func.autoa

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

700,82

700,82

1.521,50

4,83

7.348,85

180,00

4,83

869,40

1.701,50

3,22

5.478,83

34,00

15,04

511,36

121,00

78,64

9.515,44

28,00

78,64

2.201,92

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany
i clau, i muntada a la paret
EEV4AC02

m

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1,5 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EEV4AC01

m

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Cable de comunicacions per a BUS d'incendis, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri
DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EG23E515

m

Tub rígid acer galv.,DN=16mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb
unió endollada i muntat superficialment
EMSB31A2

u

Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
polipropilè,gruix=1.5mm,col.fixat mecànicame

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
EH61AC01

u

Llum emerg.led,Hydra LD N2,no permanent,IP4X,classe II,100lúmens,auton< 1h

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EH61AC02

u

Llum emerg.led,Hydra LD N3,no permanent,IP4X,classe II,160lúmens,auton< 1h

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N3 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 160 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EH61AC03

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

49,00

78,64

3.853,36

1,00

3.011,60

3.011,60

1,00

1.500,00

1.500,00

TOTAL 08.6.............................................................................................

62.272,90

Llum emerg.led,Hydra LD N2 estanca,no permanent,IP4X,classe II,100lúmens,auton<
1h

Llum d'emergència amb làmpada led, model Hydra LD N2 de Daisalux o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP42 IK04, aïllament classe II, amb un
flux de 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Inclou accessoris, peces especials, suports
i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EM42AC01

u

Subministre i instal.lació de sistema d'extinció per gas, format per bateria de 14
cilindres de 120

Sistema d'extinció per a cuines industrials model AEX/SFK9.5 de
Aguilera Electronica o equivalent, amb tub sensor de temperatura,
cilindre de 12,4 litres, vàlvula de tret amb manòmetre incorporat, 9,5
litres d'agent extintor GUARDEX, canonada AISI 304 12mm, manòmetre final de línia, ferramenta de subjecció del cilindre, actuador
manual per al sistema lineal de detecció amb sensor de pressió amb
sortida per relé per a la realització de maniobres, 2 difusors acer inoxidable de descàrrega d'un cabal direccional 3/8 ´´femella, 5 difusors
d'acer inoxidable de descàrrega d'un cabal amb cobertura alta 3/8
´´femella i 1 difusor acer inoxidable de descàrrega de dos cabals direccional 3/8 ´´femella. Inclou accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EW033GL04

PA Legalització de la instal·lació d'incendis, certificat final d'obra, taxes i còpia del
projecte a la

Legalització de la instal·lació d'incendis, certificat final d'obra, taxes i
còpia del projecte a la propietat.
08.7

PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EM91AC01

u

Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb una terminal del sistema
INGESCO-PDC o equi

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

3.987,88

3.987,88

1,00

1.584,77

1.584,77

1,00

1.348,28

1.348,28

Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb una terminal del sistema INGESCO-PDC o equivalent (parallamps normalitzat
segons norma UNE 21.186) i materials necessaris per a la instal·lació
d'un parallamps:
- 1 terminal aeri de captació INGESCO PDC mod. 3.1 parallamps normalitzat no electrónic o equivalent
- 1 peça d'adaptació capçal a suport (1'1/2'')
- 1 joc de fixació pel suport, anclatge de placa 15 cm
- 1 suport de tub de ferro galvanitzat de 5,8 metres de longitud (en
dues peces+peça d'unió+3 cargols mètrica 12)
- 1 protector tipus via d'espurnes
- 30 ut. de cable de coure nu de 50 mm2 de secció
- 30 ut. de tub de protecció de PVC
- 1 tub de protecció de Fe galvanitzat + 3 abraçadores+tacs i tirafons
- 1 arqueta de registre
- 1 pont de comprovació format per pletina de coure sobre ailladors
i dos terminals de connexió
- 1 electrode de presa a terra segons necessitats del muntatge
- 6 ut. de compost mineral QUIBACSOL G.
- 1 maneguet tipus t per connexions.
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EM91AC02

u

Subministrament i instal·lació de un sistema de protecció intern contra sobretensions

Subministrament i instal·lació de un sistema de protecció intern contra sobretensions formada per:
* protecció a nivell de línia principal (categoria III) i línia de distribució secundaria o de nivell inferior (categoria II):
- 1 descarregador de corrent del llamp Cat. III bipolar de 50 kA d'intensitat de descàrrega (8/20)
* protecció fina per a línies de baixa energia i càrregues de baix consum (categoria I):
- 1 protector contra sobretensions Cat. I per a connexió en sèries de
línies monofàsiques (fins a 20 A) 7kA d'intensitat màxima de descàrrega
- 1 protector model ABSORBER MCD/15
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EM91AC03

u

Subministrament i col·locació d'un comptador de llamps CDR-1 i un mesurador de
corrent PCS de INGESC

Subministrament i col·locació d'un comptador de llamps CDR-1 i un
mesurador de corrent PCS de INGESCO o equivalent. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i
provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EM91AC05

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.302,37

1.302,37

1,00

402,30

402,30

TOTAL 08.7.............................................................................................

8.625,60

Subministrament i instal·lació de sistema de protecció preventiva contra el llamp
IPSO, de INGESCO o

Subministrament i instal·lació de sistema de protecció preventiva
contra el llamp IPSO, de INGESCO o equivalent, format per:
- 1 sensor extern (antena)
- 1 cable de connexió antena-mòdul (15 m)
- 1 mòdul de control IPSO
- 1 adaptador 240 V AC/6 VDC
- 1 manual usuari
Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
EM91AC04

PA Certificat d'Inspecció de la instal·lació de parallamps a través de la Entitat
d'Inspecció núm. 41/E

Certificat d'Inspecció de la instal·lació de parallamps a través de la
Entitat d'Inspecció núm. 41/EI069, acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
08.8

AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ, SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ, SEGURETAT

FG111111

u

Instal·lació de telecomunicacions segons plànols i memòria

1,00

32.000,00

32.000,00

Partida unitaria d'Instal·lació de telecomunicacions segons plànols i
memoria, l’instal·lació consta de:
ESCOMESA TELEFONIA
-1ut Armari metàl·lic des de 700x900x180
-150m Tub corbable corrugat de PVC
-75m Cable de comunicacions de 100 parells
-1ut Embrancament de la xarxa
ARMARIS DE CONNEXIONS
-1ut Armari metàl·lic amb bastidor tipus "rack 19", de 200x600x800
-12ut Plafó per armari tipus rack 19" amb 24 connectors RJ49
-288u Connector doble RJ49, categoria 6, apantallat
-130u Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6
-1u Conmmutador (switch) de 24 ports 10/100
XARXA DE DISTRIBUCIÓ
-39m Safata plàstica de PVC rígid llis
-500m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
-40m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
-70u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm
-1900m Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 6 apantallat
-72u Caixa de mecanismos
-89u Placa i marc d'un element
-89u Presa de senyal de veu i dades
INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICACIÓ
-700m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic de 100x160
-200m Cable bus d'interconnexió
-700m Subministre i col·locació de Bus unitron instal·lat, cable de 2
fils trenat i apantallat tipus BELDEN9182 o similar instal·lat
sota tub d'hacer en sales de màquines, i sota tub de PVC corrugat
en falsos sostres
-1u Sistema d'intercomunicació per infermeria del tious Clino Phon
95 WL de Ackermann
-30u bloc de trucada acermann 73075/88881
-30u Polsador de pera del tipus Ackermann model 74141B
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

5.500,00

5.500,00

-28u Terminal de cambra Ackermann 74910C3-74
-30u Indicador de sobre porta del tipus Ackerman model 72569D
-26u Modul per bany Ackerman 72571N+72571Z2 amb base de
connexió
-4u Bloc de trucada per bany Ackermann
70046A3-88880A3-88914A3
-4u Bloc annul·lacio presencia per bany Akermann
-1u Estació en planta KSA Ackermann 74421B2+73070A+88911J3+
INSTAL·LACIÓ DE TV
-1u Dipols per FM i TV
-1u Amplificador de T.V
-1u Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetrei 1,5 mm
-14 Derivador inductiu per a connectar des d'1 Fins a 4 cables
-50 Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada
-50 Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
-50 Placa i marc d'un element, de plàstic de color, del tipus 2, col·locats a mecanismos
-450u Tub flexible corrugat de PVC de 25 mm de diàmetre nominal
-35u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm
-452 Conductor coaxial d'atenuació noemal, col·locat en tub
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
-1u Central de megafonia Optimus de 240 w formada pels següents
elements: -Amplificador Optimus de 240W model UP245 - Armari Rack de 25u 19" de 610 mm de fondaria -Unitat de
ventilació del rack - modul de maniobra de 20A (2uts) Alimentador 230/24V -Xassis principal per incorporar els equips en
Rack model c610PAL -Carta REC/PLAY amb 4 misatges
d'Optimus model C610RP4
-1u Microfon de pupitre del tipus Optimus
-24u Altaveu 6" amb transformador, caixa per a superfície i reixeta,
potència 3W
-200m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal
-24m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal
-24m Caixa de derivació rectangular
-450m Cable trenat especial per a sonoritzacions
FG111112

u

Instal·lació de seguretat segons plànols i memòria

Partida unitaria d'Instal·lació de Protecció i seguretat segons plànols
i memoria, l’instal·lació consta de:
CCTV:
-1ut Videogravador multiplexor digital color amb 16 entrades de vídeo i video sensor de gama alta, amb la data i
hora, de gravació contínua, amb alarmes i programable per cada càmara. Completament instal·lat, programat i
connectat a la xarxa de gestió de l'edifici.
-1ut Monitor d'alta resolució de 21" en color per 625 linies model
Phillips LT2821/90, alimentació a 230 V a.c
instal·lat i connectat a la xarxa de gestió de l'edifici. Tub corbable
corrugat de PVC
-7ut Càmera per CCTV de seguretat, en color digital tipus domo model Bosch LTC 1461 amb font d'alimentació.
Completament instal·lada i connectada a la xarxa de control
-1ut Matriu de commutació de video microprocessada, programable, programable, amb capacitat per a 16 entrades
com a mínim, amb 4 sortides com a mínim, 16 entrades d’alarma, teclat d’operació del sistema, control de càmeres,
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL 08.8.............................................................................................

37.500,00

òptiques, suports i moniors, instal·lada
-1ut Teclat amb joystick per el contralmd'equips DIVAR y PTZ. Controla multiples Divar amb un teclat. Detecció automática
d’unitats i alarmes. Numeraci´o lógica de cameres. Control de reproducció pel JoystickCompletament Instal·ladaa la
recepció.BOSCH KBD-Digital
-240m Cable per a transmissió de vídeo, d’atenuacióbaixa i col·locat
en un tub
-240m Cable de coure RZ1-K 0,6/1 KV segons UNE 2123-4 o similar
de 4x2,5 mm2 instal·lat sota tub o sobre safata,
inclòs p.p. d’elements de connexionat i accessoris varis de muntatge.
-340m Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000V.
-50m Tub flexible corrugat de pvc, de 32 mmmm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a la compressió de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000V
-4ut Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció estanca, encastada
-7ut Caixa de derivació cuadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntat superficialment
SISTEMA DE SEGURETAT
-1ut Central de seguretat antirobatori bidireccional d'alta seguretat
FoxNet multirisc i multiaplicació, amb integració
del protocol TCP/IP en versió activa i associada al sistema Pyramid,
inclòs Teclat per central amb Display LCD, completament
instal·lada
-9ut Radar volumètric amb un abast longitudinal <020 m, muntat
superficialment a la paret
-1ut Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a
l’interior
-5ut Contacte magnètic, muntat superficialment
-250m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22mm2 + 2x0,75 mm2,
col·locat en tub
-45m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000V
-10ut Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada
superficialment
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CODI

RESUM

08.9

TRANSPORT

EL711KAA

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

37.768,58

37.768,58

TOTAL 08.9.............................................................................................

37.768,58

Muntacamilles s/reduct.,1m/s,trans.mig,15pers./3parad.,qual.mitj.,embarc.simp.,L 2
inox./L 2 inox.,CDS

Muntacamilles elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor (Gearless) i corba d'acceleració i desacceleració
progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 15 persones
(càrrega màxima de 1125 kg), de 3 parades (recorregut 9,6 m), habitacle de qualitat mitjana de 2100x1200x2139 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 900x2100 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
900x2100 mm, maniobra col·lectiva de pujada i baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016
Schindler 3300 o equivalent.

08.10

REG

F2221231

m

Excav.rasa instal.15x30cm,rebl.+compact.m.man.

120,00

10,05

1.206,00

61,00

26,46

1.614,06

64,00

7,70

492,80

20,00

4,79

95,80

70,00

3,84

268,80

280,00

3,11

870,80

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de
la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals
FFB3C325

m

Tub PE 80,DN=90mm,,sèrieSDR 17.6,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
FFB28355

m

Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
EFB26355

m

Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
EFB25355

m

Tub PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
EFB24355

m

Tub PE 40,DN=20mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris
de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
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CODI

RESUM

FJS51732

m

Tub polietilè densitat baixa 16mm, tipus Techline, amb gotejadors termosoldats
interiorment

QUANTITAT

PREU

IMPORT

358,00

2,83

1.013,14

26,00

4,80

124,80

3,00

245,42

736,26

1,00

130,10

130,10

4,00

95,05

380,20

1,00

234,74

234,74

1,00

269,08

269,08

1,00

140,30

140,30

4,00

120,35

481,40

Tub de polietile de densitat baixa de 16mm de diametre exterior, tipus Techline, o similar, amb gotejadors termosoldats interiorment,
per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de
30cm, s'inclouen peces de connexió i accesoris.
FJS51735

u

Sistema reg per goteig amb formació anella arbrat, tipus Techline 17

Sistema de reg per goteig amb formació d'anella per arbrat, tipus
Tech-line 17, o similar, incloent 2ml de tub de polietilè, accesoris i
peces especials, i connexió a la xarxa de reg
ED358565

u

Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
FJS51740

u

By pass format per electrovàlvula 1,5" amb regulador de cabals i 3 vàlvules internes

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg,
amb connexions roscades de 1,5"DN, amb alimentació del relè a 24v
a.c., per a presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34m3/h,
amb regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3
valvules d'esfera.
FJS51741

u

By pass format per electrovàlvula 1" amb regulador de cabals i 3 vàlvules internes

By pass format per una electrovalvula per a instal·lacions de reg,
amb connexions roscades de 1"DN, amb alimentació del relè a 24v
a.c., per a presions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34m3/h,
amb regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele i purgant intern, instal·lada, amb 3
valvules d'esfera. Per a sectors de goteig inclou filtre i regulador de
pressió
FJS51742

u

Comptador d'aigua per a la instal·lacio de reg

Comptador d'aigua per a la instal·lacio de reg
FJS51743

u

Programador electronic 4 zones reg, T-BOS de RAINBRID

Programador electronic per a 4 zones de reg, connectat al quadre
d'enllumenat, T-BOS de la casa RAINBIRD amb telegestió, instal·lat i
programat
FJS51744

u

Detector de pluja instal·lat sense fils

Detector de pluja instal·lat sense fils
FJS51745

u

Valvula de rentat de la xarxa de reg

Valvula de rentat de la xarxa de reg
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CODI

RESUM

FJS51746

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,00

28,00

224,00

TOTAL 08.10...........................................................................................

8.282,28

Difusors emergents 10cm alçada, radi de 2 a 4m, vàlvula antidrenatge 1/2"

Difusors emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçaria, amb un
radi de 2 a 4m, amb valvula antidrenatge, 1/2" de diametre de connexió a la canonada, per a una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
connectat a la xarxa amb unio articulada

TOTAL 08......................................................................................................................................... 1.241.577,86
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RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

09

URBANITZACIÓ

09.1

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

110,00

10,01

1.101,10

5,50

4,05

22,28

TOTAL 09.1A ..........................................................................................

1.123,38

09.1A

DEMOLICIONS

F2194JB1

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
F2191305

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

09.1B

MOVIMENTS DE TERRES

E222122A

m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

122,50

7,84

960,40

111,79

9,27

1.036,29

24,85

5,87

145,87

82,50

17,46

1.440,45

TOTAL 09.1B ..........................................................................................

3.583,01

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclòs repàs de sols i parets.
F2225123

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat
F226240F

m3 Terrap/pic.p/fonam.terrap.mat.toler.excav.g=25-50cm,95%PM

Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM
E2255T70

m3 Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt,<=25cm

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

09.1C

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R45069

m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.10-15km

220,29

7,43

1.636,75

220,29

4,75

1.046,38

16,45

17,84

293,47

16,45

11,60

190,82

TOTAL 09.1C ..........................................................................................

3.167,42

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
E2RA7LP0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
E2R540J0

m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
E2RA71H0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL 09.1.............................................................................................

7.873,81

09.2

FONAMENTS I CONTENCIONS

F3Z112P1

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió

12,43

10,78

134,00

74,53

159,82

11.911,38

45,93

361,88

16.621,15

35,00

17,45

610,75

TOTAL 09.2.............................................................................................

29.277,28

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
13512J51

m3 Fonament F.A.HA-25/F/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corrugada,encofrat
1m2/m3

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
13522GA5

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S
acer b/corrugada 60kg/m3,encofrat ind.p/murs,vist

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i
fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist
E93617B0

m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
09.3

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A15405

m

Reixat acer h=1,5m,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.ancor.obra

85,00

28,28

2.403,80

TOTAL 09.3.............................................................................................

2.403,80

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i
2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars
09.4

PAVIMENTS

09.5a

PAVIMENT SAULÓ

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

67,24

16,27

1.093,99

44,83

28,03

1.256,58

TOTAL 09.5a...........................................................................................

2.350,57

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
F9A1201L

m3 Paviment sauló,estesa+picon.100%PM

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM

09.5b

PAVIMENT PANOT

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

45,60

16,27

741,91

30,40

75,66

2.300,06

304,00

2,51

763,04

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

F9E13204

m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

304,00

24,45

7.432,80

TOTAL 09.5b...........................................................................................

11.237,81

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

09.5c

PAVIMENT VULCANO

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

18,53

16,27

301,48

12,35

75,66

934,40

123,50

2,51

309,99

123,50

56,74

7.007,39

TOTAL 09.5c...........................................................................................

8.553,26

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
F9F5RM00

m2 Paviment peces formigó quadrades 40x20cm, g=7cm, ref. VULCANO de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 20 cm i 7
cm de gruix, ref. VULCANO de BREINCO, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

09.5d

PAVIMENT TERANA

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

117,00

75,66

8.852,22

585,00

2,51

1.468,35

585,00

59,31

34.696,35

TOTAL 09.5d...........................................................................................

45.016,92

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
F9F5RM01

m2 Paviment peces formigó combinació 3 mesures, g=7cm, ref. TERANA-ART de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces prefabricades de formigó tipus Terana-art de
Breinco o similar, col·locades en combinació de les 3 mesures existents, de 7 cm d'alçària, color a definir per la DF, amb junta de 3.5
mm en rasen-mohr de BREINCO o similar, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

09.5e

ZONA ENJARDINADA

F9231J10

m3 Subbase,grava pedrera pedra granit.,grandària 50-70mm,estesa+picon.

19,07

40,06

763,94

90,24

2,51

226,50

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
F7B451H0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,275-300g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
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PREU
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FR3P2111

m3 Terra vegetal jardineria cat.alta,granel,escamp.retro.mitj.

112,31

48,13

5.405,48

TOTAL 09.5e...........................................................................................

6.395,92

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

09.5f

VARIS

F96512D5

m

Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est.
h=10-20cm,rejunt.morter

120,60

21,47

2.589,28

3,00

282,30

846,90

1,00

539,12

539,12

1,00

419,12

419,12

5,50

40,22

221,21

46,00

105,80

4.866,80

27,75

30,33

841,66

TOTAL 09.5f............................................................................................

10.324,09

TOTAL 09.4.............................................................................................

83.878,57

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
F991UB44

u

Escocell rectangular acer corten 140x80x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 140x80x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
F991UB45

u

Escocell quadrat acer corten 400x400x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
F991UB46

u

Escocell quadrat acer corten 250x250x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
F985A701

m

Gual peces form.,V40 40x40x28cm,sob/form.rec.no estr.,h=20-25cm,rejunt.morter

Gual de peces de formigó, doble capa, V40 de 40x40x28cm. col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter. Inclòs p.p.peces especials extrems
F96512DD

m

Vorada recta formigó gris granític, segregació passos tràfic rodat, model CILINDRICO
de ESCOFET

Vorada recta de formigó de color gris granític per a la segregació de
passos per tràfic rodat, amb base trapezoidal encastada a paviment i
cilindre de d=18cm, model CILINDRICO de ESCOFET, o equivalent.
Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçària i rejuntada amb morter M-5

FD56FC72

m

Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/llit form.

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

116

PRESSUPOST
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

09.5

JARDINERIA

09.5a

PAVIMENT SAULÓ

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

67,24

16,27

1.093,99

44,83

28,03

1.256,58

TOTAL 09.5a...........................................................................................

2.350,57

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
F9A1201L

m3 Paviment sauló,estesa+picon.100%PM

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM

09.5b

PAVIMENT PANOT

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

45,60

16,27

741,91

30,40

75,66

2.300,06

304,00

2,51

763,04

304,00

24,45

7.432,80

TOTAL 09.5b...........................................................................................

11.237,81

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
F9E13204

m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

09.5c

PAVIMENT VULCANO

F921R01F

m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM

18,53

16,27

301,48

12,35

75,66

934,40

123,50

2,51

309,99

123,50

56,74

7.007,39

TOTAL 09.5c...........................................................................................

8.553,26

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
F9F5RM00

m2 Paviment peces formigó quadrades 40x20cm, g=7cm, ref. VULCANO de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40x 20 cm i 7
cm de gruix, ref. VULCANO de BREINCO, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

09.5d

PAVIMENT TERANA

F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

117,00

75,66

8.852,22

585,00

2,51

1.468,35

585,00

59,31

34.696,35

TOTAL 09.5d...........................................................................................

45.016,92

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9Z4AA15

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
F9F5RM01

m2 Paviment peces formigó combinació 3 mesures, g=7cm, ref. TERANA-ART de
BREINCO,col.mort.1:6 +reblert junts amb sorra

Paviment de peces prefabricades de formigó tipus Terana-art de
Breinco o similar, col·locades en combinació de les 3 mesures existents, de 7 cm d'alçària, color a definir per la DF, amb junta de 3.5
mm en rasen-mohr de BREINCO o similar, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

09.5e

ZONA ENJARDINADA

F9231J10

m3 Subbase,grava pedrera pedra granit.,grandària 50-70mm,estesa+picon.

19,07

40,06

763,94

90,24

2,51

226,50

112,31

48,13

5.405,48

TOTAL 09.5e...........................................................................................

6.395,92

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
F7B451H0

m2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,275-300g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
FR3P2111

m3 Terra vegetal jardineria cat.alta,granel,escamp.retro.mitj.

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

09.5f

VARIS

F96512D5

m

Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est.
h=10-20cm,rejunt.morter

120,60

21,47

2.589,28

3,00

282,30

846,90

1,00

539,12

539,12

1,00

419,12

419,12

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
F991UB44

u

Escocell rectangular acer corten 140x80x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 140x80x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
F991UB45

u

Escocell quadrat acer corten 400x400x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
F991UB46

u

Escocell quadrat acer corten 250x250x20cm,g=10mm,s/base form.

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 400x400x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
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CODI

RESUM

F985A701

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,50

40,22

221,21

46,00

105,80

4.866,80

27,75

30,33

841,66

TOTAL 09.5f............................................................................................

10.324,09

Gual peces form.,V40 40x40x28cm,sob/form.rec.no estr.,h=20-25cm,rejunt.morter

Gual de peces de formigó, doble capa, V40 de 40x40x28cm. col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter. Inclòs p.p.peces especials extrems
F96512DD

m

Vorada recta formigó gris granític, segregació passos tràfic rodat, model CILINDRICO
de ESCOFET

Vorada recta de formigó de color gris granític per a la segregació de
passos per tràfic rodat, amb base trapezoidal encastada a paviment i
cilindre de d=18cm, model CILINDRICO de ESCOFET, o equivalent.
Col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçària i rejuntada amb morter M-5

FD56FC72

m

Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/llit form.

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10

09.5g

ARBRES I PLANTES

FR418226

u

Subministrament Betula Alba, perímetre 10-12 cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i
profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

6,00

25,80

154,80

8,00

50,66

405,28

7,00

79,75

558,25

3,00

58,20

174,60

1,00

232,70

232,70

1,00

180,30

180,30

Subministrament de Betula Alba de perímetre 10 a 12 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons fòrmules NTJ
FR41271A

u

Subministrament Acer Freeman perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i
profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Acer Freeman perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ
FR41271Z

u

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Acer Monspessulanum perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ
FR41271Y

u

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim
27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, pa de terra diàmetre mínim 27cm i profunditat mínima 18,9cm segons NTJ
FR41271W

u

Subministrament Quercus Rubra perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm
s/NTJ

Subministrament Liquidambar Styraciflua perím=10-12cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

FR45BJ2C

u

Subministrament Tilia tomentosa perím=20-25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm
s/NTJ

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ
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CODI

RESUM

FR4JC831

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

130,00

11,05

1.436,50

26,00

27,42

712,92

130,00

6,89

895,70

TOTAL 09.5g...........................................................................................

4.751,05

TOTAL 09.5.............................................................................................

88.629,62

Subministrament Viburnum Lucidum en contenidor 10l

Subministrament Viburnum Lucidum en contenidor 10l
FR61123B

u

Plant.planifoli,perímetre 10-25cm,80x80x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10%
comp.

Plantació d'arbre planifoli, de 10 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%
de compost i primer reg
FR662331

u

Plant.arbust/arbre petit,cont.=3-10l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

09.6

MOBILIARI URBÀ

FQ115FQ2

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=300cm, espatller fusta, estructura fundició
alumini NeoRomantico de Santa &Cole

3,00

1.149,23

3.447,69

6,00

784,83

4.708,98

14,00

525,18

7.352,52

6,00

122,84

737,04

2,00

969,05

1.938,10

1,00

1.530,64

1.530,64

TOTAL 09.6.............................................................................................

19.714,97

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb respatller de fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components, estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat amb daus de formigó
FQ115TN2

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura fundició
alumini NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill, fusta tropical, llargària=175cm, espatller fusta, estructura fundició alumini NeoRomantico de Santa &Cole
FQ11GC10

u

Banc senzill, fusta tropical, llargària=60cm, espatller fusta, estructura fundició
alumini NeoRomantico de Santa &Cole

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 60 cm de llargària, amb respatller de fusta tropical FSC Puro amb oli de 2 components, estructura de fundició d'alumini, ref. NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA &COLE, ancorat amb daus de formigó
FQ213112

u

Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau form.

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó
FQ31V31C

u

Font cilíndrica acer,D=30cm,h=110cm,1aixeta,reixa complet.,anc.dau form.

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i
110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau
de formigó
FQZ52381

u

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament

Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), amb capacitat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament
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CODI

RESUM

09.7

INSTAL·LACIONS

09.7a

FONTANERIA

EFB17655

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

72,80

11,44

832,83

3,00

109,25

327,75

3,00

116,94

350,82

1,00

60,45

60,45

TOTAL 09.7a...........................................................................................

1.571,85

Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
ED357B45

u

Pericó pas,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
EN318324

u

Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1´´1/2,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal.sot.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
EN818424

u

Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.sot.

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

09.7b

SANEJAMENT

FD5H81GM

m

Canal form.polímer,a=200mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa fosa nerva. cl.F900
+cargs.,sobre form.,so

17,00

124,67

2.119,39

52,00

154,02

8.009,04

12,00

6,21

74,52

2,00

6,55

13,10

63,00

8,74

550,62

110,50

9,69

1.070,75

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets
de 200 mm de gruix
FD5H81JM

m

Canal form.polímer,a=300mm,pendent=<1%,+perfil lat.,reixa fosa nerva. cl.F900
+cargs.,sobre form.,so

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe
F900, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200 mm de gruix i parets
de 200 mm de gruix
ED5A5A00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=100mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
100 mm de diàmetre
ED5A5D00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=125mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
125 mm de diàmetre
ED5A5F00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
160 mm de diàmetre
ED5A5G00

m

Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=200mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
200 mm de diàmetre
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CODI

RESUM

ED7FP262

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=125 mm,PN=6 bar,s/llit sorra
15 cm+reblert sorra

QUANTITAT

PREU

IMPORT

34,80

33,74

1.174,15

109,50

42,20

4.620,90

81,00

51,93

4.206,33

7,00

173,01

1.211,07

7,00

220,97

1.546,79

1,00

180,94

180,94

1,00

9.272,88

9.272,88

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub
ED7FP362

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 bar,s/llit sorra
15 cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub
ED7FP462

m

Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 bar,s/llit sorra
15 cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub
ED357D55

u

Pericó pas,tapa fixa,51x51x50cm,paret g=13cm maó massís
250x120x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
ED357565

u

Pericó pas,tapa fixa,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís
290x140x50mm,mort.1:2:10

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm
ED354565

u

Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
EJ71AC01

u

Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar, Volum 40000 l,

Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar de polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV), volum 40000 l, diàmetre 2500 mm, longitud
8700 mm, diàmetre canonades 160 mm, 2 boques d'home de diàmetre 56cm, model DRP FE 40000 de REMOSA o equivalent. Inclou
filtre exterior, bomba submergible per a reg, i tots els accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament
de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa
vigent.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EJ71AC02

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

2.952,14

2.952,14

1,00

4.620,00

4.620,00

TOTAL 09.7b...........................................................................................

41.622,62

Tractament de cloració i filtració de Watelec o equivalent, per a dipòsit recollida
aigües pluvials

Tractament de cloració i filtració de Watelec o equivalent, per a dipòsit recollida aigües pluvials format per:
- 1 Sistema de dosificació de hipoclorit sòdic format per una bomba
dosificadora model SM 2,5 l/ 12 kg. i dipòsit de 120 l.
- 1 Sistema de filtració model CTF M-04 inclou bombeig format per
una bomba centrifuga de 4 m3/h @ 1,5 bar amb motor de 0,75 kW i
quadre elèctric de protecció i maniobra
- 1 Envàs de 32 litres de Hipoclorit Sòdic
- 1 Test kit de clor i pH
Inclou transport, assistència tècnica per a muntatge i posta en marxa. Inclou accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat,
muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF, especificacions fabricant i normativa vigent.
XPAU0004

PA connexió xarxa de sanejament

Partida a justificar per a connexió xarxa de sanejament a xarxa general

09.7c

ELECTRICITAT

EG31AC06

m

Conductor Cu,UNE RZ-K 0,6/1 kV,2x2,5+2,5mm2,col.tub

30,00

11,48

344,40

180,00

18,70

3.366,00

180,00

6,63

1.193,40

1,00

4.499,35

4.499,35

Connexió llumeneres zona exterior, formada per cable multiconductor amb coberta segons UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de
classe 5 (-K), de secció S= 2x2,5+2,5mm² tipus RZ 1000V, inclòs accessoris, mà d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en
tub i connectada.
EG31AC07

m

Conductor Cu,UNE RZ-K 0,6/1 kV,3x6+6+6mm2,col.tub

Cablejat enllumenat zona exterior, formada per cable multiconductor amb coberta segons UNE-21.123 (4), d'aïllament 0,6/1 kV, de
classe 5 (-K), de secció S= 3x6+6+6mm² tipus RZ1000V, inclòs accessoris, mà d'obra, subjeccions, totalment instal.lada, col.locada en tub
i connectada.
EG22TK1K

m

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
EG4CAC01

U

Quadre elèctric EXTERIOR, muntatge i subministrament d'armari i aparamenta indi

Quadre elèctric EXTERIOR, muntatge i subministrament d'armari i
aparamenta indicada en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa
estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de
senyalització dels circuits, totalment instal·lat, provat i en correcte
funcionament. la dimensió de l'armari, embarrats i resta de components será tal que la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclús la previsió per ampliació del 20%. totalment instal·lat amb part proporcional de peces especials segons normativa vigent i criteris de la direcció facultativa.

19 juliol 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

123

PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

EGD1421E

u

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,00

23,56

188,48

2,00

20,34

40,68

8,00

50,66

405,28

210,00

10,57

2.219,70

1,00

3.486,07

3.486,07

6,00

1.877,07

11.262,42

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra
EGDZU001

u

Punt connexió terra,pont secc.platina cu,caixa estanca,col.locat superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
EGD2322D

u

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
EG380907

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
FHR137HA

u

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica amb dues seccions (d152 -127mm) de 7,8m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada.
3 Uts. Projector orientable Santa & Cole ARNE 32W (18L 3000K
IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA
Type TIII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I.
IP66. IK08.
3 Uts. Braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa &
Cole ARNE.
Col·locat sobre dau de formigó
FHR137HB

u

Fanal Santa & Cole ARNE INDIRECTA Simètric 4,7m 40W WS

Fanal Santa & Cole ARNE H7,6m 3x32W TIII format per:
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE 40W (36L 3000K
IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució indirecta WS. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Suport Top Pole per a llum simètrica ( Estructura + pantalla +
fixacions).
1 Ut. Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de
4,4m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
1 Ut. Adaptador Top Pole
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

FHR137HC

u

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,00

701,07

5.608,56

6,00

861,07

5.166,42

TOTAL 09.7c...........................................................................................

37.780,76

TOTAL 09.7.............................................................................................

80.975,23

TOTAL 09.........................................................................................................................................

312.753,28

Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII

Fanal Santa & Cole RAMA H4,5m 21W TII format per:
1 Ut. Columna Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de
4,7m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.
Per a 1 projector.
1 Ut. Lluminària Santa & Cole RAMA LED 21 W (18L 3000K IRC80
350mA ), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type TII. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
1 Ut. Semi-abraçadera posterior Santa & Cole RAMA LED, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la lluminària
FHR137HD

u

Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W WFO

Catenària Santa & Cole ARNE S H3,0m 10W WFO format per:
1 Ut. Suport per a cateària ARNE S
1 Ut. Projector orientable Santa & Cole ARNE S 14,6W (12L 3000K
IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica WF. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
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PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CODI

RESUM

10

PARTIDES ALÇADES

PPA000SS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

67.640,00

67.640,00

1,00

3.380,00

3.380,00

1,00

13.528,00

13.528,00

TOTAL 10.........................................................................................................................................

84.548,00

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut a l'obra

Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut a l'obra
PPA000CQ

Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat

Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat
PPA000AJ

Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a les instal·lacions

Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de ram de paleta a
les instal·lacions

TOTAL.............................................................................................................................................................
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

01

Obra civil i ajudes

DEH040

m³

0,540

821,81

443,78

1,000

566,02

566,02

TOTAL 01.........................................................................................................................................

1.009,80

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip
de oxitall, i càrrega manual sobre camió o con

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
HYA010

Ut

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

02

Xarxa de Calor i abastament de serveis

ADE010c

m³

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semi

QUANTITAT

PREU

IMPORT

287,500

23,64

6.796,50

100,100

23,62

2.364,36

14,700

120,89

1.777,08

92,700

9,73

901,97

73,500

28,90

2.124,15

185,000

28,56

5.283,60

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada
en el Projecte, i posterior reposició parcial de la mateixa amb compactat. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
ADR010

m³

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espes

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
DDS030

m³

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell pica

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5
m de profunditat màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
DUX010

m²

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de
morter, amb martell pneumàtic, sense incloure la

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de morter, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Amb cura per a poder ser reposicionades
les peces. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i adquisició de perces trencades.
ANS010c

m²

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.
UFF010b

m²

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bitu

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de
capa de 25 cm d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm
de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

UXA020

m²

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles
pesats per dia) i categoria d'explanada E

QUANTITAT

PREU

IMPORT

48,000

40,47

1.942,56

62,400

38,61

2.409,26

984,000

28,92

28.457,28

150,000

15,11

2.266,50

12,000

50,79

609,48

4,000

28,73

114,92

12,000

24,39

292,68

4,000

34,52

138,08

2,000

48,83

97,66

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25
a 49 vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR <
10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis, color vermell, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada
col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de
guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant
entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per subbase flexible de
tot-u natural, de 20 cm d'espessor, base flexible de tot-u artificial,
de 20 cm d'espessor.
UXH010

m²

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència
a flexió T, càrrega de ruptura 4, resi

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense
polir, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de parcs
i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
UBClgc063

m

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125
mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de
63mm de tub i 125 mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
UBClgc032

m

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90
mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de
32mm de tub i 90 mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
UBC010lgaM63

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
UBClgaM32

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1
UBClgath63

u

UBClgath

u

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125"
Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110
YSB050b

u

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm
d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

19 julio 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

3

PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

IED010c

m

QUANTITAT

PREU

IMPORT

573,000

5,10

2.922,30

16,000

55,43

886,88

1,000

181,66

181,66

2,000

22,19

44,38

2,000

41,17

82,34

TOTAL 02.........................................................................................................................................

59.693,64

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm
de diàmetre, resistència a compressió majo

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble
paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250
N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
UIA010

Ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb marc de

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm.
UIA010b

U

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç
de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada
i tapa de formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
ICS075t

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
ICS075p

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés acce

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

03

Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris

03.01

Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - Tot els
elements es se

ICS020kb1a

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per: - bomba
circuladora simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçad

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

3.117,57

3.117,57

1,000

348,38

348,38

4,000

25,39

101,56

2,000

11,00

22,00

1,000

56,41

56,41

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per la bomba
- Filtre retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços,
etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
ICS075j

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador
de 220 V; inclòs elements de muntatge i demé

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora,
amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
ICS080b

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4"
de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
ICStermc

Ut

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element
de subjecció, petit material,. Totalment muntat

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció, petit material,. Totalment muntat i
provat.
ICSpres

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en
cas de no haver-hi fluid. Inclou petit materi

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no haver-hi fluid. Inclou petit material i
calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICS010ac54

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AI

QUANTITAT

PREU

IMPORT

18,000

32,00

576,00

15,000

15,83

237,45

2,000

156,89

313,78

2,000

41,17

82,34

5,000

22,19

110,95

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316
amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
ICS010ac28

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable AI

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm
de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords,
suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
ICS030b

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua,
amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 5 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.
ICS075

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés acce

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
ICS075s

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

19 julio 2018

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

6

PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICS040

Ut

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

429,14

429,14

1,000

738,90

738,90

1,000

14,62

14,62

TOTAL 03.01...........................................................................................

6.149,10

TOTAL 03.........................................................................................................................................

6.149,10

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l,
1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb ro

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca
de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
IFT010

U

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per
temps de tres cicles, rosca de 3/4", pressió de t

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm. Inclús
p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de pas de
comporta de llautó fos, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada
de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i
provat.
ICS075g

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inc

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb
rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

04

Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional

04.01

Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - Tot els
elements es se

ICS010b

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AI

QUANTITAT

PREU

IMPORT

32,000

32,00

1.024,00

1,000

2.474,18

2.474,18

2,000

743,07

1.486,14

1,000

56,41

56,41

1,000

429,14

429,14

7,000

25,39

177,73

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua
calenta de calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316
amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
ICS070-150

Ut

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o
similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de
sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè
d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió,
4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
ICSBMKM6100

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port
òptic de lectura i tarja de comunicació Modbu

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus Kamstrup Multical 602 o similar, per a cabal nominal 10 m³/h.
ICSpres

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en
cas de no haver-hi fluid. Inclou petit materi

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no haver-hi fluid. Inclou petit material i
calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
ICS040b

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l,
1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb ro

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca
de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
ICS080d

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4"
de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICSCS25

Ut

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l,
altura 2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïll

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

2.204,40

2.204,40

15,000

41,17

617,55

3,000

61,11

183,33

3,000

19,24

57,72

1,000

348,38

348,38

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat,
d'acer negre, 2500 l, altura 2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïllament
de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6 boques de
2", boca de purgat i boca de buidat i quatre boques per a baines. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
ICS075d

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés acce

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva
partida.
IFW020b

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó,
amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i
provat.
ICS075n

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
ICS075reg

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb
actuador de 220 V; inclòs elements de muntatg

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2
vies de 2", amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
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CODI

RESUM

ICS020c

Ut

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

771,49

771,49

1,000

155,23

155,23

TOTAL 04.01...........................................................................................

9.985,70

TOTAL 04.........................................................................................................................................

9.985,70

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador
de plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per:

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i alçada manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor
humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada,
mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- Filtre de 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços,
etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
ICS030

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua,
amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

05

Sala tècnica Antic CAP

05.01

Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - Tot els
elements es se

IFW020e

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000

28,42

56,84

2,000

11,25

22,50

6,000

22,19

133,14

4,000

25,39

101,56

1,000

215,58

215,58

1,000

108,51

108,51

15,000

15,83

237,45

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó,
amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de treball de 16
bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
ICS075k

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés access

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
ICS075f

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
ICS080e

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4"
de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a u

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb
boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
ICS075q-reg

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"",
amb actuador de 220 V; inclòs elements de mu

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2
vies de 1 1/4"", amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
ICS075q

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor
elèctric de 230 V. Inclòs elements de muntatge

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res,
amb motor elèctric de 230 V. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
ICS010e

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable AI

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm
de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords,
suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

ICSBMKM35

Ut

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

637,49

637,49

1,000

997,72

997,72

TOTAL 05.01...........................................................................................

2.510,79

TOTAL 05.........................................................................................................................................

2.510,79

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port
òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus,

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus
Kamstrup Multical 402 o similar, per a cabal nominal 3,5 m³/h.
ICS070

U

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 20 kW, tipus cipriani S080+ o equ

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20 kW, tipus cipriani S080+ o equivalent,
pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de
cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

06

Instal·lació de Control

ICX020

Ut

1,000

4.554,96

4.554,96

30,000

5,64

169,20

108,000

1,61

173,88

495,000

2,07

1.024,65

2,000

212,43

424,86

TOTAL 06.........................................................................................................................................

6.347,55

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar,
per a control centralitzat de l'ampliació

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus
loxone o similar, per a control centralitzat de l'ampliació de la xarxa
de calor, format per tres subquadres (un a cada edifici), 2 miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de temperatura metàl·lics 1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació
24V, 3 SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors
de protecció, i cablejat. Fins i tot part proporcional de programació,
elaboració dels manuals i formació dels usuaris. Totalment muntat,
connectat i provat.
IEO010

m

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de
policarbonat, exempt d'halògens, endollable, co

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub
rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.
IAF070b

m

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure,
categoria 7, amb conductor unifilar de coure,

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre.
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
IAO020

m

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples
de PBT i tubs passius cablejats recoberts am

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en
tubs actius amples de PBT i tubs passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central de reforç, coberta interior
de polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció antirroedors i de reforç a la tracció i coberta exterior de polietilè de 13,6
mm de diàmetre.
IAO035

Ut

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars. Totalment

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntat i
provat.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

07

Gestió de Residus

GTA020

m³

134,000

5,54

742,36

134,000

2,15

288,10

TOTAL 07.........................................................................................................................................

1.030,46

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, insta

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en
obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
GTB020

m³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de resid

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
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PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

08

Seguretat i salut

PA_SS

Pa

1,000

1.542,29

1.542,29

1,000

717,62

717,62

1,000

1.704,50

1.704,50

TOTAL 08.........................................................................................................................................

3.964,41

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció
SS010

p.a. Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions

Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions
0801

delimitacio rases

delimitacio rases
TOTAL.............................................................................................................................................................
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RESUM DE PRESSUPOST

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
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RESUM DE PRESSUPOST
Centre atenció diurna i 2 unitats convivència a Begues
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

03

TREBALLS PREVIS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................

45.999,52

04

SISTEMA ESTRUCTURAL.............................................................................................................................................

372.674,30

05

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS .......................................................................................................

775.603,79

06

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ .................................................................................................................................

356.869,69

07

ACABATS I EQUIPAMENT.............................................................................................................................................

276.472,39

08

INSTAL·LACIONS ...........................................................................................................................................................

1.241.577,86

09

URBANITZACIÓ..............................................................................................................................................................

312.753,28

10

PARTIDES ALÇADES.....................................................................................................................................................

84.548,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses generals .....
450.644,85
6,00 % Benefici industrial ........
207.989,93

3.466.498,83

Suma.....................................................

658.634,78

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
10% IVA ................................................

4.125.133,61
412.513,36

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

4.537.646,97

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de QUATRE MILIONS CINC-CENTS TRENTA-SET MIL SIS-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
Begues, 19 de juny de 2018.
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RESUM DE PRESSUPOST
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

01

Obra civil i ajudes.............................................................................................................................................................

980,38

02

Xarxa de Calor i abastament de serveis .........................................................................................................................

57.957,38

03

Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris ..................................................................................

5.970,03

04

Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional ..................................................................................................

9.694,91

05

Sala tècnica Antic CAP....................................................................................................................................................

2.437,64

06

Instal·lació de Control......................................................................................................................................................

6.162,60

07

Gestió de Residus ...........................................................................................................................................................

1.000,98

08

Seguretat i salut...............................................................................................................................................................

3.850,99

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses generals .....
11.447,14
6,00 % Benefici industrial ........
5.283,29

88.054,91

Suma.....................................................

16.730,43

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
10% IVA ................................................

104.785,34
10.478,53

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

115.263,87

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS amb
OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS
Begues, 19 de juny de 2018.
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ULTIM FULL
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ULTIM FULL
Fase 1 - Centre atenció diurna i 2 unitats convivència
Pressupost d'execució de material (PEM)
13% de despeses generals
6% de benefici industrial
Pressupost d'execució per contracta PEC
10% IVA
Pressupost d'execució per contracta amb IVA

3.466.498,83
450.644,85
207.989,93
4.125.133,61
412.513,36
4.537.646,97

Fase 2 - Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP
Pressupost d'execució de material (PEM)
13% de despeses generals
6% de benefici industrial
Pressupost d'execució per contracta PEC
10% IVA
Pressupost d'execució per contracta amb IVA

90.691,45
11.789,89
5.441,49
107.922,83
10.792,28
118.715,11

TOTAL
Fase 1 – PEM
Fase 2 – PEM
Total – PEM
13% de despeses generals
6% de benefici industrial
Pressupost d'execució per contracta PEC
10% IVA
Pressupost d'execució per contracta amb IVA

3.466.498,83
90.691,45
3.557.190,28
462434,74
213431,42
4.233.056,43
423305,64
4.656.362,08

Barcelona, juny de 2018.

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN
Carrer Ferran Muñoz 3, 08859 Begues

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
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PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
A títol informatiu altres treballs que haurà de contractar l’ajuntament en fase d’obra:

Honoraris tècnics:
Arquitecte - Direcció d’obra

39.748,17 €

Aparellador - Direcció d’execució

39.748,17 €

Aparellador - Coordinació de Seguretat i salut

7.950,00 €

Aparellador - Control de qualitat

3.577,00 €

Enginyer - legalització instal·lacions elèctriques (REBT)

2.100,00 €

Enginyer - legalització instal·lacions tèrmiques (RITE)

2.500,00 €

Escomeses:
Electricitat (subministre normal i emergència)
Telecomunicacions
Aigua (normal i pci)
Gas
Sanejament
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IV.

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
SUMAR – Programa funcional
Estudi geotècnic
Estudi de Gestió de Residus d’obra
Certificació Energètica
Projecte per a la instal·lació de biomassa
Estudi Basic de Seguretat i Salut
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS
HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ
DIÜRNA I DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER
A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

SUMAR Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
www.sumaracciosocial.cat

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

SUMAR Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, S.L.
B55023832
C/Pla de Salt, 18- 17190 Salt
(Girona)
Responsable
Estanis Vayreda
Director General
evayreda@sumaracciosocial.cat

Edició
Estanis Vayreda
Mariona Rustullet
Salvador Peña
Gabriel Llagostera
Mariona Homs
Natàlia Quintana
Data Edició
Octubre 2017

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

ÍNDEX

1. ESTUDI SOCIODEMOGRÀFIC DE BEGUES ...........................................................................5

2.

1.1.

Anàlisi demogràfic de la població de Begues ................................................................ 5

1.2.

Evolució del creixement de la població de Begues ....................................................... 5

1.3.

Piràmide de població de Begues ................................................................................... 6

1.4.

Taula per grups d’edats de Begues al 2016................................................................... 6

1.5.

Índex d’envelliment....................................................................................................... 7

1.6.

Índex de Sobreenvelliment ........................................................................................... 7

1.7.

Índex de dependència global ........................................................................................ 8

1.8.

Entrevistes ..................................................................................................................... 8

1.9.

Fitxa dels Serveis ......................................................................................................... 12

MODEL D’ATENCIÓ DE LA NOVA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ....................................... 13
2.1. Objectiu del model ........................................................................................................... 14
2.2. Metodologia ..................................................................................................................... 14
2.3. Eixos del model ................................................................................................................ 19

3.

PROGRAMA FUNCIONAL DEL NOU MODEL DE CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA ................. 21
3.1.

Característiques bàsiques i diferencials del nou model de centre diürn .................... 21

3.1.1.

Aspectes arquitectònics del nou model de centre diürn .................................... 21

3.1.2.

Aspectes tècnics del nou model de centre diürn ................................................ 21

3.1.3.

Aspectes dels professionals del nou model de centre diürn .............................. 22

3.2.

Cartera de serveis del nou model de centre diürn...................................................... 22

3.2.1 Serveis propis del nou model de centre diürn ........................................................... 22
3.2.2.

Serveis opcionals del nou model de centre diürn ............................................... 23

3.3.

Perfils d’usuaris del nou model de centre diürn ......................................................... 23

3.4.

Els espais del nou model de centre diürn ................................................................... 23

3.4.1.

Distribució dels espais del nou model de centre diürn ....................................... 23

3.4.2.

Altres aspectes a tenir en compte del nou model de centre diürn..................... 28

3.5.

Model d’intervenció en el nou model de centre diürn ............................................... 32
Pàgina 1 de 94

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

3.5.1.

La persona decideix ............................................................................................. 32

3.5.2.

Activitats del nou model de centre diürn............................................................ 34

3.5.3.

Les relacions interpersonals del nou model de centre diürn .............................. 36

3.5.4.

La participació de les famílies del nou model de centre diürn ........................... 36

3.5.5.

L’organització del nou model de centre diürn .................................................... 37

3.5.6.

L’avaluació en el nou model de centre diürn ...................................................... 39

3.6.

4.

Els professionals del nou model de centre diürn ........................................................ 39

3.6.1.

Perfil dels professionals del nou model de centre diürn .................................... 39

3.6.2.

La polivalència que requereix l’atenció integral en el nou model de centre diürn
40

PROGRAMA FUNCIONAL D’UNA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA
41
4.1.

Característiques bàsiques i funcionals de les unitats de convivència amb centre diürn
41

4.1.1.

Aspectes arquitectònics de les unitats de convivència amb centre diürn .......... 41

4.1.2.

Aspectes tècnics de les unitats de convivència amb centre diürn ...................... 43

4.1.3.

Aspectes dels professionals de les unitats de convivència amb centre diürn .... 43

4.2.

Cartera de Serveis de les unitats de convivència amb centre diürn ........................... 43

4.2.1.

Serveis Propis de les unitats de convivència amb centre diürn .......................... 44

4.2.2.

Serveis Opcionals de les unitats de convivència amb centre diürn .................... 44

4.3.

Perfis d’usuaris de les unitats de convivència amb centre diürn ................................ 45

4.4. Els espais de les unitats de convivència amb centre diürn .............................................. 45
4.4.1. Distribució dels espais de les unitats de convivència................................................ 45
4.4.2. Distribució dels espais del nou model de centre diürn ............................................. 48
4.4.3. Altres aspectes a tenir en compte de les unitats de convivència amb centre diürn 53
4.5. Model d’Intervenció A les unitats de convivència amb centre diürn .............................. 58
4.5.1.

La Persona decideix ............................................................................................. 58

4.5.2.

Activitats de les unitats de convivència amb centre diürn ................................. 60

4.5.3.

Les relacions interpersonals en les unitats de convivència amb centre diürn.... 62

4.5.4.

La participació de les famílies.............................................................................. 63

4.5.5.

L’organització de les unitats de convivència amb centre diürn .......................... 64
Pàgina 2 de 94

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

4.5.6.
4.6.

L’avaluació de les unitats de convivència amb centre diürn............................... 65

Els professionals de les unitats de convivència amb centre diürn .............................. 66

4.6.1.

Perfil dels professionals de les unitats de convivència amb centre diürn .......... 66

4.6.2.
La polivalència que requereix l’atenció integral de les unitats de convivència
amb centre diürn................................................................................................................. 66
5.

ESTUDI DELS RECURSOS HUMANS .............................................................................. 67
5.1. Estudi de recursos humans del nou model de centre diürn ............................................ 67
5.1.1. Estudi de recursos humans per un centre d’atenció diürna per 15 places ............... 68
5.1.2. Estudi de recursos humans per un centre d’atenció diürna per 25 places ............... 71
5.2. Estudi de recursos humans per les unitats de convivència amb centre d’atenció diürna74
5.2.1. Estudi dels recursos humans per una unitat de convivència amb un centre diürn
privat ................................................................................................................................... 75
5.2.2. Estudi dels recursos humans per una unitat de convivència amb un centre diürn
amb PEV’s ............................................................................................................................ 77
5.2.3. Estudi dels recursos humans per una unitat de convivència amb un centre diürn
com a SAIAR ........................................................................................................................ 79

6.

ESTUDI ECONÒMIC ..................................................................................................... 81
6.1. Estudi econòmic per un centre diürn ............................................................................... 82
6.1. Estudi econòmic per les unitats de convivència amb centre diürn ................................. 84

Pàgina 3 de 94

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

Pàgina 4 de 94

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

1. ESTUDI SOCIODEMOGRÀFIC DE BEGUES

Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat que ocupa la part sud-oest de la
comarca i limita amb Avinyonet del Penedès i Gavà. Amb més de 50 quilometres, és el
municipi amb més extensió de la comarca del Baix Llobregat.
Compta amb una població de 6.736 habitants, repartits de la següent manera: 3.324 homes i
3.412 dones. (Dades padró 2016, IDESCAT)
La distribució de la població per grups d’edat ens mostra una població amb gairebé un 12% de
persones majors de 65 anys (797 persones).

1.1. ANÀLISI DEMOGRÀFIC DE LA POBLACIÓ DE BEGUES

Segons dades del 2016 de l’IDESCAT, Begues és un municipi de 6.736 habitants, que creix
ininterrompudament des del 1998. Tot i que el creixement és sostingut i el darrer any va
augmentar en 66 persones.

1.2. EVOLUCIÓ DEL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE BEGUES
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1.3. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ DE BEGUES

1.4. TAULA PER GRUPS D’EDATS DE BEGUES AL 2016

Població

Begues

Baix Llobregat

Catalunya

1.304
4.635
676
121
6.736

137.834
536.278
118.318
17.453
809.883

1.180.054
4.963.265
1.158.651
220.626
7.522.596

De 0 a 14 anys
De 15 a 64 anys
De 65 a 84 anys
De 85 anys i més
Total
Població. Per grups d'edat. Homes . 2016
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Dades ampliades

Si tenim en compte les franges d’edat, el municipi té una població major de 65 anys de 797
persones, de les quals 121 persones tenen més de 85 anys. Això suposa en total, que l’11.8%
de la població és major de 65 anys. De les 797 persones, hi ha 376 persones són homes i 421
dones.
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Segons l’Organització Mundial de la Salut és a partir dels 85 anys quan apareixen de forma
més generalitzada l’augment de la dependència i la fragilitat, i és a partir dels 90 anys que
augmenta significativament el risc de tenir una gran dependència física i/o deteriorament
cognitiu i demència.

1.5. ÍNDEX D’ENVELLIMENT

L’índex d’envelliment ens mostra la població de 65 anys i més per cada 100 habitants de
menys de 15 anys.
Al 2016, l’índex d’envelliment de Begues és de 61. És a dir de cada 100 persones menors de
15 anys només n’hi ha 61 de 65 anys o més. A Catalunya, l’índex d’envelliment al 2016 va ser
de 116, és a dir que hi ha 116 persones majors de 65 anys per cada 100 de menys de 15 anys.
L’índex d’envelliment de Begues per tant, és menor que els d’altres zones de Catalunya

1.6. ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT

L’índex de sobreenvelliment és el quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més,
respecte al de persones de 65 anys i més.
L’índex de sobreenvelliment de Begues és de 17. Per tant, de cada 100 persones de més de 65
anys, n’hi ha 17 que en tenen 85 o més. A Catalunya al 2016 l’índex de sobreenvelliment era
de 16. Per tant, podem dir que el municipi de Begues té un índex de sobreenvelliment similar
a la resta de població de Catalunya. En relació a l’índex de sobreenvelliment dels homes és
de 12,5, molt inferior al de les dones que és de 23.
L’evolució d’aquest índex és clarament a l’alça, prova l’increment d’esperança de vida que hi
ha hagut en aquestes últimes dècades. Cal destacar, el canvi de comportament entre homes i
dones, el percentatge de les dones sempre per sobre, com a mínim. de 5 punts dels homes.
En el cas de Begues, aquesta diferència és especialment rellevant, ja que és de més d’11
punts de diferència.
Podem dir per tant, que el sobreenvelliment és clarament femení, i que tenim moltes més
dones molt grans (més de 85 anys) que homes.
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1.7. ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA GLOBAL

L’índex de dependència global és la relació entre la població de 65 anys i més, i de la de 15
anys i menys, respecte a la resta de població. Aquest índex es representa en %.
L’índex de dependència global de Begues al 2016 és del 45.3%. Per tant, tenim més persones
actives que no pas dependents. La població activa suporta, econòmicament parlant, al 45.3%
de la població no activa.

A Catalunya trobem un índex de dependència global del 52,4%. En el cas de les Begues aquest
índex és menor, no tan per la gent gran, sinó perquè és una població amb molts infants i
menors de 15 anys al municipi.

1.8. ENTREVISTES

Durant el setembre del 2017 es van realitzar diferents entrevistes amb les persones que
planifiquen i gestionen les activitats per a les persones grans del municipi de Begues.

La primera entrevista va ser conjuntament la Regidora de Comunicació, Participació Ciutadana,
Gent Gran, Salut i Consum, Solidaritat i Cooperació, Sra. Maria Llauradó Fornt, i la tècnica de
de participació ciutadana i gent gran, Sra. Esther Rufas, amb l’objectiu de poder tenir una visió
de la planificació dels programes, serveis i equipaments dels que disposa el municipi.
Ens explicaren que tenen un servei anomenat “L’ESPAI N9U” que es troba dins de les
instal·lacions del centre cívic el Roure, des del que es programen moltes activitats per a
persones grans.
Els tallers que s’hi realitzen es destinen bàsicament a persones majors de 65 anys, que hi
poden accedir mitjançant un carnet gratuït que els fan al mateix servei. Aquest carnet ja fa 8
anys que es facilita (des del 2009) i compta amb més de 700 persones abonades (tot i que
algunes ja hagin estat alta en el servei, actualment hi ha unes 600 persones beneficiaries).
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L’Espai N9U està pensat bàsicament per a cobrir 2 necessitats:
-

Espai d’estada i activitats lliures per a les persones, en aquest cas hi ha un racó de
lectura, sofà amb televisió, i taules i cadires per a jugar a cartes,

-

Activitats dirigides o tallers.

La programació dels tallers i les activitats dirigides, és la tècnica de participació qui els
planifica, sempre procurant que siguin d’interès de les persones que hi han d’assistir i fins i tot
promovent que alguns d’ells els dinamitzin els propis usuaris voluntàriament. Per exemple,
tenen una persona que era cuiner i ara que s’ha jubilat els fa un taller de cuina.
Tenen una comissió de gent gran que els dóna suport alhora de planificar les activitats, que
actua de promotora i els fa còmplices de la dinamització de l’espai per tal que s’impliquin.
En el catàleg d’activitats trobem algunes activitats que es poden realitzar quan apareix
dependència, són sobretot el “taller d’imaginació”, el “taller de meditació i relaxació” i “el
taller de música en moviment”. Tot i que com que són activitats amb força ocupació, si hi ha
un/a usuària amb un cert deteriorament cognitiu, demanen a les persones cuidadores que els
acompanyin durant l’activitat.
El taller de memòria està pensat bàsicament per a persones sense deteriorament cognitiu, o
amb lleugeres pèrdues de memòria associades a l’edat. Quan apareix una demència, no tenen
prou eines per a gestionar-ho, així com per a fer front a l’impacte emocional que suposa per
els altres usuaris.
Quan algun usuari/ària de l’espai comença a perdre la memòria, la mateixa tècnica de
participació i gent gran és la que ho parla amb la família, i, si cal, la deriven a serveis socials. En
alguns casos, també se’ls recomana adreçar-se a l’AfA de Gavà (Associació de familiars
d’Alzheimer) que són les persones que els podran aconsellar i donar suport.
Actualment tenen demanda de persones més dependents per a fer servei d’estada, però el
centre cívic no disposa, ni està pensat per, les condicions ni professionals necessaris per donar
cobertura a aquestes necessitats.

Fa uns mesos s’ha creat una associació de gent gran que s’anomena “Tot per la gent gran” al
municipi que vol fer diferents activitats per a la gent gran.
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Hi ha 2 serveis més a part de les activitats i el servei d’estada a l’Espai N9U destinats a
persones majors de 65 anys:
-

El servei d’àpats:
No és un menjador social, sinó que és un servei per a les persones que viuen soles o
amb pocs recursos, o bé amb certes dificultats per a les activitats instrumentals de la
vida diària, que, o bé van al menjador que hi ha a la planta baixa del centre cívic el
Roure, o bé els porten l’àpat a domicili.
Alguns són derivats directament des de serveis socials i altres hi van ells mateixos a
sol·licitar el servei. Tenen capacitat per unes 20 persones i actualment el servei
l’utilitzen periòdicament entre 10 i 15 persones diàries.
El preu és subvencionat i costa als usuaris 5€/àpat.
En cas que la persona no es pugui desplaçar, hi ha un grup de voluntaris que els porta
el menjar al domicili pel mateix preu.

-

Servei de podologia:
El servei de podologia el fa una persona titulada en Podologia, al centre d’atenció
primària i el cost del servei és de 12€.

Una segona entrevista amb la Treballadora Social de l’Ajuntament de Begues, la Sra. Anna
Fernàndez, amb la finalitat de conèixer els recursos i serveis adreçats a les persones grans del
municipi.
A Begues compten amb:
-

El servei de teleassistència

-

Un programa arranjaments de vivenda gent gran:
Adequació del bany (ja sigui canvi de banyera per dutxa o bé col·locació
d’ajudes tècniques al bany).

-

En relació a la llei de la dependència, es realitza informació, orientació i tramitació de
la sol·licitud de dependència.
També, es gestiona el Programa individualitzat (acord PIA).
Una vegada valorada la dependència, aquesta contempla una variada cartera
de serveis entre les quals hi ha la prestació cuidador/a familiar, reserva
a residència, reserva a centre de dia, Servei de SAD amb prestació vinculada...)
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-

El Servei d’atenció a domicili municipal:
Servei de treballador/a familiar i auxiliar de la llar per a casos socials.
La disponibilitat del Servei està limitat a altes i baixes de serveis, amb un
màxim d’hores mensuals.

El requisit necessari per accedir a aquests recursos/serveis la persona interessada ha d’estar
empadronada al municipi.

La treballadora social, ens va comentar que les DEMANDES que els hi arriben més freqüents
per part de la família i/o persona usuària són principalment de dos tipus:
-

Si la persona està cognitivament preservada o té un inici de deteriorament cognitiu, les
demandes són de Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

-

Si la persona està en procés de deteriorament cognitiu més avançat o bé de diagnòstic
de demència, tant l’usuari/a com la família prefereixen la opció de quedar-se encara a
casa i la demanda és de Centre de Dia

Actualment Begues no disposa d’aquest servei, de centre de dia per a cobrir aquesta demanda.

Pàgina 11 de 94

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

1.9. FITXA DELS SERVEIS

Ajuntament de Begues

Avda. Torres Vilaró, 4 - 08859 Begues
Tel. 936 390 538

Equipaments Gent Gran

Centre cívic “el Roure”

Serveis adreçats a Gent Espai N9U
Gran
Servei d’àpats
Servei de Podologia.
Activitats per a Gent Les activitats programades a l’espai N9U:
Gran públiques
- Visites culturals
- Activitats de memòria i formatives:
o Programa “memòries” de ràdio de Begues
o Conversa en anglès
o Taller de memòria
o Tertúlies artístiques
o Monogràfics d’història de la música i llenguatge
musical
o Taller de la imaginació
- Activitats físiques i de coordinació:
o Gimnàstica
o Gimnàstica suau
o Taller de meditació i relaxació
o Taller de música en moviment
- Activitats de noves tecnologies:
o Taller d’internet, correu electrònic i fotografia
digital
o Servei d’autoconsulta d’ordinador
- Activitats lúdiques i festes
o Tallers de manualitats
o Jocs de cartes
o Taller de balls de saló en línia
- Espai lúdic
- Petanca
Associacions de gent Associació Tot per la gent gran.
gran
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2. MODEL D’ATENCIÓ DE LA NOVA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Actualment els diferents serveis que atenen a les persones grans difereixen segons qüestions
estructurals, organitzatives i, també en el model d’atenció. Per sort, al llarg dels anys l’atenció
a les persones grans ha guanyat professionalització, avançant en la sistematització de la gestió
dels recursos, així com oferint intervencions diverses i de qualitat tècnica.

Atendre a una persona gran implica tenir en compte i donar resposta a nombrosos aspectes,
no únicament a serveis o atencions. Els professionals del sector de la dependència, ja fa molt
de temps que amb més o menys contundència reclamem que cal una nova manera d’atendre a
la nostra gent gran. Avui en dia ja no pot ser ni és suficient allò de: “els avis nets, tips i polits”.
SUMAR, com a gestors de serveis d’atenció a les persones, creiem que són necessaris nous
estàndards de qualitat que ens obliguin a fer un pas més tant a nivell d’intervenció tècnica com
també a nivell de selecció i gestió dels nostres recursos humans.
A SUMAR creiem en la necessitat de generar nous models d’intervenció. Per tot això, s’ha de
trobar maneres d’atendre que PERMETIN ENVELLIR TAL COM S’HA VISCUT. Aquest és el repte.
I per aquest motiu hem apostat per l’aplicació del model d’Atenció Centrada en la Persona
(ACP) en els nostres centres.
Aquest model aposta per una visió determinada de la qualitat assistencial. Una visió en que els
valors principals són:
-

la protecció de la dignitat de la persona,
el respecte a la seva singularitat, i
el dret a controlar la pròpia vida (a prendre les pròpies decisions).

Un canvi en la mirada, on la persona és la protagonista activa del seu projecte de vida.
L’objectiu és doncs plasmar el know how en un model homogeni d’intervenció en tots els seus
equipaments així com donar el suport necessari perquè les persones que formen part de la
nostra organització (persones usuàries, professionals, famílies...) puguin assegurar el seu
màxim benestar i qualitat de vida.
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2.1. OBJECTIU DEL MODEL

L’objectiu principal és:
“Creació i aplicació d’un nou model de gestió de centres de gent gran”

Per concebre aquest objectiu bàsic, es desenvolupen les següents accions:
1. Disseny d’un model d’intervenció que tingui la seva pròpia metodologia
d’implantació.
2. Creació d’una metodologia que permeti maximitzar el benestar de la persona gran al
centre de manera que es trobi en el recurs com si estigués a casa seva.
3. Consolidació de la metodologia com a eina de treball permanent on l’aplicació de la
qual no depèn dels professionals sinó de la mateixa organització, establint un procés
de millora contínua.

2.2. METODOLOGIA

Estratègies per oferir una cura integral i centrada en la persona en els centres
-

Promoció de l’autonomia: suport per continuar mantenint el propi control de la seva vida i
per prendre decisions.

-

Protecció i seguretat.

-

Cures sanitàries.

-

Cures personals.

-

Foment de la independència.

-

Tracte respectuós (intimitat, identitat personal, creences, projecte vital...).

-

Oportunitats de contacte i integració social.

-

Estímul a la realització personal.
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-

Participació en activitats significatives i gratificants.

-

Ambient estimulant i agradable.

-

Orientació i acompanyament als cuidadors principals.

El programa d’implementació pels centres de gent gran es desenvolupa a partir d’una mirada
centrada en la persona, deixant de banda la planificació individual clàssica vigent des de
mitjans del segle XX i focalitzant en el Model Atenció Centrada en la Persona (ACP).
Planificació

Planificació

INDIVIDUAL CLÀSSICA

CENTRADA EN LA PERSONA

Percepció de la
persona

La persona pot participar, però no
decideix.
Paper: perceptor de serveis.

Valors i creences

Paternalisme de l’expert.
Predomini de la tècnica.
El problema és en la persona.

Presa de decisions

Les pren l’equip tècnic

Coneixements
necessaris

Psicopedagogia, medicina,
rehabilitació.

Metodologia

Elaboració per un equip
multidisciplinari.
Planificació per objectius operatius.

Avaluació

Quantitativa i centrada en les habilitats
aconseguides per la persona.

Limitacions

Disponibilitat de serveis específics.

Models de
referències

Mèdic, psicopedagògic, rehabilitador.

La persona subjecte amb drets que pren les
seves pròpies decisions.
Paper: usuari/persona atesa/titular
Satisfacció vital.
Orientació i respecte a la persona i a la seva
autodeterminació.
El problema és a l’ambient
Les pren la persona i el seu grup d’ajuda
(família, amics, veïns...), amb
l’acompanyament professional adequat
S’afegeix al coneixement curricular, altres
coneixements relacionats amb fonaments
ètics i legals, l’escolta activa i la comunicació.
Coordinada, participativa i
democràtica, incloent sempre a la persona.
Debat, negociació i consens final.
Quantitativa i qualitativa centrada en la
idoneïtat dels grups de suport i en el
compromís dels compromisos adquirits.
Preferències de les persones i disponibilitat
dels recursos comunitaris.
Qualitat de vida.

Es fonamenta en la següent declaració d’intencions:
1. Totes les persones som iguals en dignitat i drets.
Amb independència de l’edat, les malalties, l’estat cognitiu o el grau de discapacitat o de
dependència, la gent gran és posseïdora de drets i dignitat. Per tant, ha de ser tractada amb el
mateix respecte i consideració que les altres persones. s i flexibles.

2. Cada persona és única.
Cap persona gran és igual a una altra, ja que cada persona té la seva pròpia història de vida i el
seu projecte vital. Això fa imprescindible l’atenció personalitzada.
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3. La biografia és la concreció essencial de la singularitat i ajuda a projectar els plans
futurs.
La biografia és la que fa singular a la persona gran, reconeixent-la com a única. Ha de ser el
referent quan ens plantegem el pla d’atenció personalitzat.

4. Totes les persones adultes tenen dret a controlar i dirigir la seva pròpia vida.
La persona gran es considera un agent actiu i protagonista del seu model d’atenció. S’ha de
respectar la seva autonomia i cal buscar suports i oportunitats perquè puguin tenir el màxim
control sobre la seva vida quotidiana i el seu entorn.

5. Qui presenta una greu afectació cognitiva també té dret a exercir la seva autonomia
(de manera assistida o indirectament).
L’autonomia també s’entén com un dret que, quan la persona no és competent per actuar i/o
prendre decisions, ha de ser exercit de manera indirecta a través dels altres, que prendran
decisions tenint en compte els valors i les preferències de la persona gran que és
representada.

6. Totes les persones tenen fortaleses i capacitats i poden desenvolupar un rol valuós
en funció de la seva edat i circumstancies contextuals.
La gent gran, encara que presentin nivells alts de dependència, té capacitats i fortaleses. La
mirada professional ha de deixar de fixar-se únicament en els dèficits i limitacions, i buscar el
reconeixement de les fortaleses i capacitats de cada persona.

7. L’ambient físic influeix en el comportament i en el benestar subjectiu de tots i, de
manera especial, de les persones en situació de dependència.
L’ambient físic té una gran importància en el benestar subjectiu de la persona gran. Cal
fomentar i aconseguir entorns significatius, accessibles, confortables i segurs.

8. L’activitat quotidiana té una gran importància en el benestar i la salut de les
persones.
Allò quotidià, aquelles activitats del dia a dia, influeixen de manera determinant en el benestar
de les persones grans. Les activitats han de ser agradables i gratificants per les persones, han
de procurar ser activitats plenes de sentit, sobretot en les persones que presenten alts nivells
de dependència o que necessiten cures de llarga durada.

9. Tots som interdependents i necessitem relacionar-nos i participar en tots els àmbits
(educatiu, laboral, cultural i d’oci).
Els éssers humans som essers socials. Per tant, l’entorn humà (família, amics, professionals,
voluntaris/es) són essencials per assolir el benestar i l’autodeterminació de la persona gran,
tenen un paper clau en el desenvolupament del projecte vital.

10. Les persones són multidimensionals i estan subjectes a canvis.
En la persona gran hi interactuen aspectes biològics, psicològics, socials i espirituals.
Taula – Decàleg de l’Atenció Centrada en la Persona . Rodríguez, P. Vilà, A. (2014).

El model ACP assumeix que les persones grans són éssers humans que mereixen ser tractats
amb igual consideració i respecte que qualsevol altre persona, reconeixent que totes les
persones tenim igual dignitat.
El concepte de dignitat es basa en el “reconeixement de la persona com a valuosa en sí
mateixa per la seva condició d’esser humà” i que, alhora, tota persona independentment de les

Pàgina 16 de 94

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

seves característiques individuals (edat, sexe, raça, creences, manera de pensar...) o de la seva
condició econòmica, social i cultural, es mereix ser tractada amb respecte. (Martínez, T., 2011).
Les persones grans en situació de dependència o fragilitat són més vulnerables referent a
rebre un tracte digne i respectuós, per aquest fet SUMAR vetlla perquè així sigui i es busqui
millorar la qualitat de vida de la persona, el màxim benefici terapèutic i la màxima
independència i control de la seva vida.

L’Atenció Centrada en la Persona (ACP) és la proposta per aconseguir millores en tots els
àmbits de la qualitat de vida i benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva dignitat
i drets, dels seus interessos i preferències i contant amb una participació efectiva “aquella
atenció que s’aconsegueix quan es posa a la persona en l’eix on interactuen la resta de
dimensions relacionades amb: la intervenció basada en l’evidència científica, organització del
servei, equip, interdisciplinarietat i ambient” (OMS, 2008).
Una de les més referenciades pels diferents autors és la dels documents elaborats pel National
Voices que l’any 2013 van definir el concepte d’ACP de la manera següent: “Puc planificar la
meva cura amb les persones que treballen per entendre’m a mi i al meu cuidador o cuidadors,
donant-me el control i facilitant-me els serveis per assolir els objectius que són importants per a
mi”.
Com es desprèn d’aquesta declaració, la incorporació de la persona com a centre del procés
d’atenció comporta una visió que va més enllà del fet de curar, cuidar o alleujar. El que pretén
és que la persona tingui sempre un projecte vital de futur, construït des de la màxima
autonomia possible, en el seu propi entorn i independentment de la seva esperança de vida i
el problema de salut o el benestar que tingui o se li pressuposi.
Els models existents d’atenció centrada en la persona busquen harmonitzar les organitzacions
amb les preferències i els desitjos de les persones amb necessitats socials i sanitàries fent una
aposta clara per una visió integrada de serveis que asseguri la qualitat assistencial. En aquesta
línia, Pilar Rodríguez de la Fundació Pilares, la defineix l’any 2010 de la manera següent:
“L’atenció integral centrada en la persona (AICP) és la que es dirigeix a la consecució de
millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del respecte
ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències i comptant amb la seva
participació efectiva.” La finalitat d’aquest model d’atenció és la persona, la seva dignitat, el
seu benestar, els seus drets i decisions sense oblidar el compliment dels seus deures i
l’assumpció de les seves responsabilitats.
Per aquest motiu, des del PIAISS (2016) es proposa la següent definició d’ACP: “atenció que posa
la persona en el centre del sistema, amb l’objectiu de millorar la seva salut, qualitat de vida i
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benestar, respectant la seva dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències, valors i
experiències i comptant amb la seva participació activa com un igual en la planificació, el
desenvolupament i l’avaluació en el procés d’atenció”.
Els cinc principis generals en els quals es basen les diferents definicions sobre l’ACP són:
-

Informació precisa, rellevant, àmplia i comprensible, que és fonamental per a la presa
de decisions fonamentals en la cura de la salut i del benestar.

-

Accés i suport quant als serveis, els tractaments, les activitats preventives i de
promoció de la salut de qualitat, del benestar i de promoció de l’autonomia personal.

-

Implicació de la ciutadania en el disseny de les polítiques sanitàries i socials.

-

Elecció i poder de decisió de la persona: presa de decisions compartides.

-

Respecte a les necessitats, les preferències, els valors, l’autonomia i la independència
de la persona.

A grans trets, el model d’atenció integral centrat en la persona consisteix a acompanyar,
atendre, protegir, interactuar, coordinar i oferir les millors cures i propostes d’atenció a fi de
desenvolupar una intervenció professional de qualitat que contribueixi al benestar de les
persones, i augmentar-ne la qualitat de vida i l’autocura, amb una participació proactiva de
tots els actors implicats.
Aquest canvi de paradigma afecta tant el disseny i la planificació dels serveis i programes per
desenvolupar com la intervenció i la praxi dels professionals.
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2.3. EIXOS DEL MODEL

SUMAR basa aquest canvi de paradigma d’atenció a les persones en 3 eixos principals:

MODEL
ARQUITECTÒNIC

Espai similar a una llar
Espai que conviden a la
convivència de les
persones
Espais que afavoreixen un
espai íntim i personal

MODEL ATENCIÓ
CENTRADA EN LA
PERSONA
Polivalència i
qualificació dels
professionals
Gestió per
competències

Participació efectiva de la
persona en el seu projecte
de vida
Harmonitzar les
organitzacions amb les
preferències i desitjos
Millorar la qualitat de vida
i benestar de la persona
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3. PROGRAMA FUNCIONAL DEL NOU MODEL DE CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA

3.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES I DIFERENCIALS DEL NOU MODEL DE CENTRE DIÜRN
El nou model de centre diürn té unes característiques diferencials respecte a les dels altres
centres diürns. Per tant farem distinció en tres àmbits:
-

Aspectes arquitectònics
Aspectes tècnics
Aspectes dels professionals

3.1.1. Aspectes arquitectònics del nou model de centre diürn
Els aspectes arquitectònics bàsics a considerar en el nou model de centre diürn són:
-

3.1.2.

Centre petit, de màxim 25 places.
L’estructura del nou model de centre diürn inclou un espai comú que engloba cuina,
menjador, sala d’estar, saleta, lavabos i sortida exterior.
La decoració és de caràcter domèstic, semblant a una casa tradicional.
Ambient acollidor, evitant dissenys institucionals/hospitalaris.
Personalització dels espais comuns.
Espais dotats de tecnologia (braçalets de mobilitat) per aquelles persones que
presenten demència i que deambulen de manera continuada, evitant d’aquesta
manera l’ús de contencions.

Aspectes tècnics del nou model de centre diürn

Tècnicament, implica realitzar un seguit de mesures per tal d’afavorir l’autonomia i la presa de
decisions de la persona mitjançant:
-

-

La funcionalitat del centre
Afavorir l’autonomia grupal del col·lectiu de persones que hi viuen.
Crear mecanismes per la presa de decisions

El Pla d’atenció i de vida

El professional de referència

Les assemblees participatives dels usuaris/àries
Respectar la privacitat, la intimitat i la confidencialitat de cada persona
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-

Realitzar activitats significatives
Instaurar relacions interpersonals
Potenciar mecanismes de participació de les famílies

3.1.3. Aspectes dels professionals del nou model de centre diürn
Pel funcionament del nou model de centre diürn és necessari canviar la perspectiva de
professionals d’atenció a les persones, fet que implica:
-

Canviar els rols dels professionals
Potenciar la polivalència que requereix el model
Instaurar la gestió per competències
Calcular els nous ratis de personal

3.2. CARTERA DE SERVEIS DEL NOU MODEL DE CENTRE DIÜRN

Amb l’objectiu d’atendre a la diversitat en el nou model de centre diürn genera es diferencien
els serveis segons:
-

Serveis propis
Serveis opcionals

3.2.1 Serveis propis del nou model de centre diürn
Els serveis propis són serveis establerts dins el mateix model de centre diürn i que es llisten a
continuació:
-

-

Servei de direcció, gestió i organització
Servei d’infermeria
Servei d’atenció directe continuada,
Repartida entre professionals perfil d’auxiliar de geriatria i professionals
tècnics que ambdós acompanyen a les persones grans en el dia a dia.
Servei de cuina
Servei de manutenció
Servei de neteja

Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a la gent gran.
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3.2.2. Serveis opcionals del nou model de centre diürn
La necessitat d’aquests serveis és més esporàdica, el centre disposa de professionals autònoms
que ofereixen els seus serveis en funció de la demanda. Alguns dels serveis més populars són:
-

-

Servei de transport adaptat
Aquest servei és altament recomanable per la viabilitat del centre diürn, i no
està inclòs en el present estudi.
Servei de fisioteràpia
Servei de podologia
Servei de perruqueria

3.3. PERFILS D’USUARIS DEL NOU MODEL DE CENTRE DIÜRN

El nou model de centre diürn està pensat per un perfil de persones de més de 65 anys que
presenten una situació de dependència, podent o no tenir un grau de dependència adjudicat.
Per altra banda, dins el perfil de persones que poden fer ús del centre diürn, també s’inclouen
persones més joves de 65 anys però que presenten una situació de dependència i necessiten
aquest servei.
Sovint són persones que viuen a la seva llar que utilitzen el centre durant el dia, per què aquest
els proporciona l’acompanyament necessari pel seu dia a dia.

3.4. ELS ESPAIS DEL NOU MODEL DE CENTRE DIÜRN

3.4.1. Distribució dels espais del nou model de centre diürn

L’estructura arquitectònica del nou model de centre diürn hauria de permetre que hi passin el
dia 25 persones, i ha d’estar formada per:
1. Espais comuns: cuina, menjador, sala d’estar, saleta i sortida exterior.
2. Espais de suport.
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La Superfície mínima del centre està prevista de 256m2, es calcularà en funció de la següent
fórmula:
Superf =16 + (10 x n)
on n és el número de persones usuàries.

Les condicions mínimes que es refereixen els apartats que s’exposen a continuació s’han extret
de l’Annex I Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials del
Decret 205/2015, de 15 de setembre, de règim d’autorització administrativa i de comunicació
prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.

3.4.1.1. Espais comuns del nou model de centre diürn

Menjador i sala d’estar
Menjador /Sala polivalent
Es dimensiona a raó, com a mínim, de 3m2 per cada persona dels quals 1m2 per persona ha de
ser de menjador, el qual podrà admetre una alternança d’usos.
L’espai de la sala de menjador es dimensiona a raó de 3m2 per persona amb una capacitat de
25 persones.
S’inclouen mobles de menjador per replicar l’ambient d’una casa. Per exemple una vitrina per
posar les copes, les tasses de cafè, les lleixes per posar fotos i caixons per posar llibres o CD’s.
També pot anar bé un moble bufet per poder guardar, coberts, la vaixella o estovalles.

......
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Sala d’estar
Segons normativa es refereix a raó de 3m2 per persona. S’ha de preveure una zona de descans,
on hi ha butaques individuals reclinables i també s’hi es pot incloure un sofà doble, tots ells
folrats amb material impermeable, i un parell de puff’s per quan
venen visites.
Alhora es disposa d’un espai amb lleixes o armaris per col·locar
diferent tipus de material (fotos, llibres, o material per manualitats).
És important disposar de làmpades de peu amb l’objectiu de crear
un ambient de calidesa i de intimitat.
Saleta
El centre disposa d’una sala petita, de uns 14m2, amb un parell de butaques. La finalitat
d’aquesta sala és ser un espai de privacitat per aquelles persones que vulguin gaudir d’un espai
íntim.
Cuina
SUMAR recomana que a zona de cuina sigui oberta i integrada a l’àrea de menjador, disposant
d’una àrea de preparació (taulell de vitroceràmica) i una zona de rentat (aigüera amb doble
pica i regulables en alçada).
L’espai disposa de 12m2, que dóna compliment el requeriment d’acreditació de 0,5m2 de cuina
per persona.
També hi ha un espai per a nevera i congelador, un
forn i un microones, rentavaixelles industrial i llocs
d’emmagatzematge, calaixos i un rebost i magatzem
de cuina de 8m2.
Cal tenir en compte que aquesta és la cuina on es
poden cuina alguns dels àpats que es serveixen en el
centre diürn i ha d’estar ben equipada. Alhora ha de
ser senzilla d’utilitzar i casolana per afavorir que les
persones que conviuen al centre tinguin ganes de
cuinar, ho puguin fer conjuntament amb els professionals.
Bugaderia
Es disposa d’una superfície de 8m2, en la qual hi ha d’una zona de rentat, amb una rentadora,
una assecadora i una prestatgeria per guardar els sabons. També es disposa d’un equip de
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planxat de tipus vapor, amb la possibilitat de tenir planxa i post de mida estàndard per afavorir
que les persones que ho vulguin puguin planxar la roba.
Perruqueria
El centre disposa d’un espai de 12m2 que serà utilitzat per oferir el servei de perruqueria, que
està ben ventilat i disposa d’aigua calenta i freda.
Fisioteràpia i podologia
En centre hi ha una cambra de 12m2 amb camilla, butaca i aigua corrent per oferir serveis
personalitzats de fisioteràpia, podologia i infermeria.
Sala de Fisioteràpia
Segons normativa es calcula a raó de 3m2 per persona. Segons l’experiència de SUMAR, s’ha
comprovat que no tothom realitza l’activitat de gimnàstica a la mateixa hora, per tant es
recomana una sala de 75m2.
S’ha de preveure una zona per fer exercici i activitat, que ha d’estar ben il·luminada i disposar
de cadires amb recolza braços i material variat per fer l’activitat física.
Vestidors de les persones grans del centre diürn
Segons normativa es disposa d’una zona de vestuari per a les persones usuàries amb guixetes,
amb una superfície de 8m2 separades per sexe.
Banys geriàtrics
La normativa especifica que cal disposar de 2 cambres higièniques geriàtriques una per cada
15 persones, segons l’experiència de SUMAR en aquest model de centre es recomana que s’hi
afegeixin dos lavabos més (sense ser geriàtrics), ja que els usuaris de tallers, els professionals i
les mateixes famílies en fan ús i són necessaris.
D’aquests quatre, dos d’ells geriàtrics de 9m2 que inclou lavabo, inodor i dutxa geriàtrica,
situats prop de la zona d’estar i ben senyalitzats.
Els lavabos geriàtrics estan equipats amb dutxa geriàtrica amb terra antilliscant, rentamans
amb aigua calenta, mirall i espai per penjar tovalloles. Les aixetes, han de ser de fàcil obertura i
tancament.
Un lavabo restant que també disposa de terra antilliscant, rentamans amb aigua calenta, mirall
i espai per penjar tovalloles. Les aixetes, són de fàcil obertura i tancament.
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La il·luminació no ha de disposar de temporitzador, i s’ha de preveure a l’adequació per a
persones amb dèficits de visió.

La terrassa o sortida a l’exterior
Segons l’experiència de SUMAR, és important disposar d’un espai que permeti la sortida
exterior, per facilitar que les persones puguin sortir i gaudir d’un espai exterior.
L’espai es dota de bancs per seure, taules i cadires, tendal o para-sol, jardineres grans i petites
i un hort urbà per tal de generar activitats a l’aire lliure i que fomentin l’autonomia. També es
disposa d’una presa d’aigua.

3.4.1.2. Espais de suport del nou model de centre diürn

El Magatzem
Es preveu un espai situat dins el centre diürn destinat a magatzem el qual es divideix en 12 m2
per a material fungible, per una banda, i l’altra part de magatzem per a aparells (grua,
cadires...) que ha de fer 15m2.
Està dotat de prestatgeries on s’ubica el material de suport i necessari per la cura diària de les
persones grans. .
L’estança ha de ser prou amplia com per col·locar cadires apilades, les taules, grues i altres
mobles de treure i posar necessaris per a les activitats previstes.

Dues zones de treball pels professionals
-

Despatx de direcció una zona de 18m2 que inclou:
 Taula de treball amb equipament informàtic
 Taula de reunions
 Armari on guardar documents

-

Despatx polivalent de 15m2 que inclou:
 Taula de treball
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2 armaris on guardar la medicació i documentació. Tancats amb clau i un
carro amb els utensilis necessaris per actuar en cas d’urgència
Una pica amb aigua calenta i freda
Una camilla i una butaca

Vestidors dels professionals
Es disposa un espai necessari per canviar-se de roba per part dels professionals de 8m2, i que
inclou vàter, pica, dutxa i guixetes, i es troba situat a prop del centre.
Es preveu un aforament de 4 o 5 persones.
Cambra de neteja:
La cambra de neteja disposa de 4m2, aproximadament, i consta de pica, abocador i armari
tancat per a productes de neteja.
Cuina central
Segons la normativa vigent del departament de salut, la superfície de la cuina ha de ser de
0,5m2 per persona resident, que vindria a ser una cuina de 12,5m2. Segons l’experiència de
SUMAR no es recomana construir-la tant petita degut que també ha de contenir d’una zona
d’emmagatzematge, càmeres, preparat , cocció i rentat.
La recomanació de SUMAR de les dimensions de la cuina central és un espai de 25m2.
Cambra de roba neta i bruta
La cambra de roba neta i de roba bruta, que segons normativa han de ser independents l’una
de l’altra, es preveu de 4 m2, aproximadament, cada una.

3.4.2.

Altres aspectes a tenir en compte del nou model de centre diürn

Els passadissos
L’amplada lliure dels passadissos és de 1,60m, amb passamans ambdós costats i amb una
protecció de les parets laterals amb un revestiment contra cops i ratllades.
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Entrada d’exteriors
Des de l’experiència de SUMAR, és altament recomanable que el centre diürn disposi d’un jardí
propi tancat.
Cal preveure també els següents accessos:
-

-

Una entrada per proveïdors, vehicles emergència, ambulàncies, cotxes fúnebres etc....
Accés amb cotxe per usuaris:
Zona d’aturada o descàrrega davant de la porta principal, per facilitar l’accés a
persona amb mobilitat reduïda.
Zona aparcament:
Amb preferents per persones amb dificultats, tals com minusvàlids, persones
grans, famílies amb nens.

Climatització
L’espai ha d’estar ben climatitzat, tant en fred com amb calefacció, per adaptar-se als canvis de
temperatura al llarg de l’any i a les pròpies variacions corporals de la persona gran.
SUMAR recomana la instal·lació de terra radiant.
Decoració
La decoració dels diferents espais està escollida per les persones que hi conviuen, pensant que
el nou model de centre diürn és casa seva. SUMAR recomana que els colors de les parets siguin
clars, evitant tons que carreguin a la vista.
Els colors del mobiliari, també es recomana que siguin tons afavorint que l’espai és vegi més
lluminós.

És recomanable que el nou model de centre diürn obri les seves portes amb un mínim de 10
persones a cada zona per començar l’activitat.
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3.5. MODEL D’INTERVENCIÓ EN EL NOU MODEL DE CENTRE DIÜRN

El nou model de centre diürn disposa d’espais en els que hi conviu un grup de persones grans
en situació de dependència, a les que es proporcionen els recolzaments que precisin per el
desenvolupament de la seva vida quotidiana. En el centres es garanteix la qualitat de les cures
de salut i el control dels seus processos de malaltia i/o dependència, basant-se en l’evidència
científica, però es dóna un pas més en l’atenció a la qualitat.
Es busca la qualitat de vida integral de la persona, tenint cura d’aspectes com la preservació de
la seva dignitat i l’exercici dels seus drets, es tracta de proporcionar a les persones en situació
de dependència l’oportunitat de passar el dia en un centre on les seves preferències, la seva
intimitat i els seus drets estan en el centre de l’atenció. Són espais en els que els/les
professionals es van adaptant a l’evolució de les necessitats i interessos de les persones que hi
passen el dia, de manera que puguin continuar vivint tal i com han viscut.
Tot des del rigor i la professionalitat.

3.5.1. La persona decideix

Per poder recolzar les persones és important conèixer-les i facilitar que elles puguin decidir el
seu dia a dia, per fer-ho s’utilitzen instruments per l’atenció personalitzada, com la història de
vida, i s’assegura la seva participació efectiva en el seu pla d’atenció i vida a través d’un
professional referent.

3.5.1.1. El pla d’atenció i de vida

Per poder conèixer de prop quines són les necessitats i interessos, desitjos i preferències de les
persones grans, existeix un document que ens permet acompanyar a les persones que passen
el dia en el nou model de centre diürn. Aquest document és el Pla d’Atenció i de Vida (PAiV) i
consisteix en una recopilació d’informació de la persona que permet conèixer-la en més
profunditat, consta de diferents apartats, com per exemple: dades personals, desitjos i
preferències, biografia personal, socialització etc... i, alhora el mateix document ens permet
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arribar a diferents acords amb la persona gran tot facilitant una atenció personalitzada i
centrada en les necessitats i interessos individuals de cada un.

El document també és útil en els casos en que hi ha deteriorament cognitiu i la persona ha
perdut la capacitat de decidir, ja que preveu que siguin els familiars, tutors i/o amics els que
l’acompanyin en la presa decisions.

És important destacar que el primer pas en l’elaboració d’aquest document és el consentiment
de la persona, o en el cas que aquesta no disposi de la capacitat de decidir-ho, és el de la
família i/o representat legal.
La família, també decideix si vol participar o no del pla d’atenció i de vida, sempre que la
persona hi estigui d’acord.

3.5.1.2. El professional de referència

Es tracta d’un professional facilitador que dóna suport, fa d’acompanyant, apodera a la
persona usuària i l’acompanya en els seu projecte de vida.

És un professional de l’organització, preferentment d’atenció directe, que és escollit per la
persona usuària. En el cas de persones amb deteriorament cognitiu moderat o greu, cal la
participació per part dels familiars o una persona propera de confiança.

El professional de referència genera espais de confiança amb la persona, l’acompanya en el
seu projecte de vida partint d’una acceptació positiva. Ho fa des de l’empatia, l’autenticitat
manifestant-se proper, mostrant interès, discreció i prudència i alhora maduresa personal i
professional.
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3.5.1.3. Respecta a la privacitat, intimitat i la confidencialitat

Cal identificar els aspectes més rellevants i sensibles per la confidencialitat de les persones
usuàries del centre diürn i al mateix temps donar eines i recomanacions específiques als
professionals, per assegurar que es garanteix aquesta privacitat i intimitat en el conjunt de
processos assistencials i d’acompanyament.
Es treballa informant els professionals i sistematitzant les actuacions i mesures per protegir
aquesta intimitat i privacitat i alhora garantir el dret a la confidencialitat de la informació
personal.
El nou model de centre disposa d’un espai saleta on les persones puguin disposar d’un espai de
privacitat, sense ser molestat.

3.5.2. Activitats del nou model de centre diürn

El dia a dia en el centre diürn és similar a la dels entorns domèstics. Les rutines, els horaris i les
activitats giren entorn a les persones que passen el dia el centre i varien en funció de les seves
costums quotidianes.
Les activitats que es porten a terme, la manera com es fan i el moment de fer-les, estan
definides en funció de les persones que passen el dia en el centre.
És habitual treballar-les mitjançant assemblees, on es decideixen activitats, qüestions
organitzatives diàries i alhora permeten respectar al màxim les costums individuals de cada
persona.

3.5.2.1. Activitats més comunes

El tipus d’activitats que habitualment es realitzen el centre depenen de les persones que hi
viuen i s’adapten al que elles vulguin fer, algunes de les que habitualment sorgeixen són:

a. Activitats quotidianes com:
o Preparar el menjar, cuinar
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o
o
o

Posar la rentadora
Planxar
Mirar la televisió etc...

b. Activitats més lúdiques:
o Manualitats: costura, pintura...
o Jocs de taula
o Cuidar l’hort i les plantes
o Treballar la memòria
o Llegir
o Fer activitat física
o Passejar
o Cantar

c. Activitats a la comunitat
o Anar a comprar
o Sortir a fer gestions personals: banc, visita amics, església
o Sortir a passejar
o Participar en esdeveniments del barri

3.5.2.2. Activitats significatives

Les activitats han de reflectir els gustos i les preferències de les persones que passen el dia el
centre i també han de facilitar la seva participació, independentment de les seves capacitats
cognitives i funcionals.

La qüestió no és només fer activitat, sinó també gaudir de la manera com es fa. En ocasions,
moltes activitats quotidianes ofereixen possibilitats que les persones amb una gran
dependència gaudeixin d’una determinada activitat, executant alguna de les seves parts. Per
exemple: l’olor que fa el menjar mentre s’està cuinant el centre, el cafè quant s’està fent,
escoltant les converses, les rialles o la radio.
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El fet de passar el dia el centre, origina que el que passa el voltant seu els influeixi i se’ls en faci
partícips, però alhora també facilita espais de tranquil·litat, que afavoreixen una millora en el
benestar de les persones que presenten una situació de dependència.

3.5.2.3. Activitats amb l’entorn del nou model de centre diürn

El nou model de centre diürn disposa d’un espai exterior que forma part del centre, oferint-hi
activitats que es puguin fer a fora, al jardí o a la terrassa, com ara l’hort urbà.

També es poden organitzar sortides al carrer i utilitzar els serveix existents a la comunitat,
promovent que les persones mantinguin i/o recuperin el contacte amb espais i llocs o activitats
que han estat significatius per la seva vida.

3.5.3. Les relacions interpersonals del nou model de centre diürn

Les relacions interpersonals del nou model de centre diürn són molt importants. En aquests
entorns, les oportunitats de relació entre les persones que hi passen el dia i el personal
d’atenció directe són molt freqüents, com a conseqüència que passen la major part del temps
conjuntament, per això és important que els professionals disposin de temps i de les
competències clau que els permetin acompanyar millor les persones grans.

És necessari que s’estableixin relacions interpersonals satisfactòries entre totes les persones
implicades, i que es respectin les preferències d’aquelles persones que per diferents motius,
no desitgen relacionar-se massa, o volen viure de forma més independent. La història de vida,
és determinant en aquest procés.

3.5.4. La participació de les famílies del nou model de centre diürn

L’organització del nou model de centre diürn ofereix les condicions idònies per que hi hagi la
presència i la participació de la família.
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El funcionament del centre crea espais, rutines i oportunitats per què les famílies participin en
la mesura que les persones usuàries i ells ho desitgin.

Així els familiars poden organitzar, juntament amb les persones grans i el personal, activitats
quotidianes del centre, en altres casos poden participar en les activitats que s’organitzen,
col·laborar en activitats domèstiques, passejar o comentar l’actualitat.
El centre ofereix un espai perquè les famílies disposin de les possibilitat de participar, similar el
que podrien fer en un entorn domèstic.

Per facilitar la implicació de les famílies és necessari que els professionals d’atenció directe
disposin de la informació de les relacions de persones que viuen a la centre amb les seves
famílies, oferint atenció a les seves necessitats actuals.
Paral·lelament, també es treballa mitjançant assemblees amb les famílies per afavorir la seva
participació.
Tots aquests elements afavoreixen la creació d’un ambient favorable, per tal de que les
famílies vagin disposant dels seus espais a la centre i també perquè que poc a poc es vagin
sentint a casa seva.

3.5.5. L’organització del nou model de centre diürn

3.5.5.1. L’organització ofereix un tracte personalitzat

El nou model de centre diürn ha de contemplar dos elements claus:
-

La planificació del dia a dia
La planificació de l’atenció i acompanyament individual

La planificació del dia a dia contempla aspectes com la missió, visió, valors, la descripció dels
serveis i activitats que s’ofereixen, el disseny i mapa de processos, els programes d’intervenció,
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els protocols i els registres. En definitiva, els instruments que s’utilitzen per unificar un únic
model de treball.

La planificació individual fa referència el procés d’atenció i acompanyament que es fa a cada
persona que passa el dia en el centre diürn a fi d’aconseguir una atenció personalitzada.
Aquest nivell es concreta en el disseny dels plans d’atenció i de vida i es recolza amb
metodologies i altres instruments.

3.5.5.2. L’organització al servei de les persones en el nou model de centre diürn

L’organització ha d’estar orientada a les persones, a la millora de la qualitat de vida, a
acompanyar els projectes de vida, els seus desitjos, preferències en relació a l’atenció i a la
vida quotidiana.
Les activitats, els programes, els sistemes de gestió o organització són mitjans que ajuden o
faciliten l’atenció i/o l’acompanyament, però hem d’evitar que acabin tenint més importància
que l’atenció personalitzada.

3.5.5.3. El marc normatiu

Les normes són necessàries en totes les organitzacions, per què regulen el funcionament
grupal i contribueixen a configurar els ambients. Són explícites, conegudes i compten amb el
major consens possible de les persones usuàries del centre.
El Reglament de Règim Intern, el contracte o el document de consentiment personalitzat,
estan alineats amb el model d’atenció centrat en la persona.
Les normes del nou model de centre diürn incorporen la legalitat, però també es situen en
coherència amb l’ètica del model.
Dins aquest marc ètic-legal es prova de consensuar normes i sistemes d’organització que
permetin una millora del funcionament del nou model de centre diürn, tenint en compte que
l’objectiu central és la persona.
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Les normes i sistemes organitzatius poden comportar algunes limitacions en la llibertat de les
persones, però les normes que es consensuen són necessàries i raonables.

3.5.6. L’avaluació en el nou model de centre diürn

Comptar amb espais de revisió i avaluació en coherència amb les intervencions del model
d’atenció centrat en la persona, són necessaris. Cal establir mecanismes d’avaluació propis del
funcionament del nou model de centre diürn, que tinguin més a veure amb aspectes
qualitatius que no quantitatius. Cal saber si les actuacions portades a terme són les idònies pel
projecte vital de la persona. Si és així, es pot dir que la intervenció dels professionals és
coherent amb els principis rectors del model (autonomia, independència, benestar, intimitat,
etc..) que s’avalua a través d’una bateria d’indicadors, on es tenen en compte aspectes
arquitectònics, tècnics i de gestió de persones.

3.6. ELS PROFESSIONALS DEL NOU MODEL DE CENTRE DIÜRN

3.6.1. Perfil dels professionals del nou model de centre diürn

Els professionals d'atenció directa (gerocultors/es o auxiliars) tenen una gran importància i
precisen de més qualificació i polivalència que els perfils tradicionals, de manera que es
garanteixi l'atenció integral continuada.

El centre disposa d’una infermera i d’un professional tècnic, que poden ser: (psicòlegs/es,
terapeutes ocupacionals, educadora social, etc.). Aquests, tenen un paper rellevant, en
l’atenció directe intervenint en el dia a dia de les persones grans i les seves famílies i
mantenint les seves competències en el disseny i avaluació dels programes, alhora són
referent per acompanyar el personal gerocultor en la planificació diària.

Tots els professionals que intervinguin en el centre han de ser formats en l’atenció centrada en
la persona.
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3.6.2. La polivalència que requereix l’atenció integral en el nou model de centre diürn

El model de treball que requereix la nou model de centre diürn precisa de personal d'atenció
directa més polivalent. L'atenció integral inclou tant les tasques assistencials clàssiques, tals
com vàter, desplaçament, alimentació, vestit, com d'altres relacionades amb el suport a la
realització de les activitats de la vida diària, etc, per una banda; i el desenvolupament dels
projectes vitals, per una altra. Aqueta dualitat en el dia a dia és l’autèntic canvi de mirada en
l’atenció a la persona gran.

Estem parlant d’acompanyar, ajudar a preparar el menjar, a fer la compra, conversar, proposar
les tasques d'oci o fer de suport a les activitats estimulatives (activitat física o treball de la
memòria) i de desenvolupament personal són també part de la vida diària de les persones que
passen el dia en el centre.
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4. PROGRAMA FUNCIONAL D’UNA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I CENTRE D’ATENCIÓ
DIÜRNA

Aquest programa funcional té punts en comú amb l’apartat 3 Programa funcional d’un centre
d’atenció diürna que s’han ampliat, degut que s’entén com una segona fase del projecte.

4.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES I FUNCIONALS DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB
CENTRE DIÜRN
Les unitats de convivència amb centre de diürn tenen unes característiques diferencials
respecte a les dels altres recursos d’atenció a la gent gran: centres residencials i diürns. Per
tant farem distinció en tres àmbits:
-

Aspectes arquitectònics
Aspectes tècnics
Aspectes els professionals

4.1.1. Aspectes arquitectònics de les unitats de convivència amb centre diürn
Les unitats de convivència són:
-

Unitats petites
Amb un màxim de 17 persones per cada unitat
L’estructura de la unitat de convivència inclou:
 Espai comú
Cuina, menjador, sala d’estar i, sempre que sigui possible, sortida
exterior.
 Habitacions personalitzades:
15 habitacions individuals
1 habitació doble
 Espais de suport
Aquests són compartits amb l’espai de centre diürn, tals com:
magatzem, despatx de professionals, cuina central, bugaderia,
vestidors del personal.
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Observacions de les unitats de convivència:
-

Les habitacions disposaran de bany adaptat
La decoració és de caràcter domèstic, semblant a una casa tradicional.
Ambient acollidor, s’eviten dissenys institucionals/hospitalaris.
Personalització dels espais comuns i de les habitacions.
Espais dotats de tecnologia (sensors de mobilitat) per aquelles persones que tenen
mobilitat reduïda, evitant d’aquesta manera l’ús de contencions.
Es recomana que els interruptors disposin d’un pilot localitzador per facilitar la visió
nocturna.

El nou model de centre diürn és:
-

Centre petit, de màxim 25 places.
Ha de preveure disposar d’espai per 40 persones, i tenir un aforament superior a 59
persones.
L’estructura de la nou model de centre diürn inclou:

Espai comú que engloba:
Cuina, menjador amb portes corredisses, sala d’estar, saleta, lavabos i
sortida exterior.

Espais de Suport:
Aquests seran compartits amb les unitats de convivència.

Observacions de centre diürn:
-

La decoració és de caràcter domèstic, semblant a una casa tradicional.
Ambient acollidor, evitant dissenys institucionals/hospitalaris.
Personalització dels espais comuns.
Espais dotats de tecnologia, tals com braçalets de mobilitat, per aquelles persones
que presenten demència i que deambulen de manera continuada, evitant
d’aquesta manera l’ús de contencions.
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4.1.2. Aspectes tècnics de les unitats de convivència amb centre diürn

Tècnicament, impliquen realitzar un seguit de mesures per tal d’afavorir l’autonomia i la presa
de decisions de la persona mitjançant:
-

-

La funcionalitat de les unitats de convivència
Afavorir l’autonomia grupal del col·lectiu de persones que hi viuen.
Crear mecanismes per la presa de decisions
 El Pla d’atenció i de vida
 El professional de referència
 Les assemblees participatives dels usuaris/àries
Respectar la privacitat, la intimitat i la confidencialitat de cada persona
Realitzar activitats significatives
Instaurar relacions interpersonals
Potenciar mecanismes de participació de les famílies.

4.1.3. Aspectes dels professionals de les unitats de convivència amb centre diürn

Pel funcionament de la unitat de convivència és necessari canviar la perspectiva de
professionals d’atenció a les persones, fet que implica:
-

4.2.

Canviar els rols dels professionals
Potenciar la polivalència que requereix el model
Instaurar la gestió per competències
Calcular els nous ratis de personal

CARTERA DE SERVEIS DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE DIÜRN

Amb l’objectiu d’atendre a la diversitat de les unitats de convivència amb el centre diürn, es
diferencien els serveis segons:
-

Serveis propis
Serveis opcionals
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4.2.1. Serveis Propis de les unitats de convivència amb centre diürn

Els serveis propis són serveis establerts dins de cada una de les unitats de convivència i també
dins el centre diürn, que es llisten a continuació:
-

-

Servei de direcció, gestió i organització
Servei d’infermeria
Servei d’atenció directe continuada
Repartida entre professionals perfil d’auxiliar de geriatria i professionals
tècnics que ambdós acompanyen a les persones grans en el dia a dia.
Servei de cuina
Servei de manutenció
Servei de neteja i bugaderia

Decret 205/2015, de 15 de setembre, de règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis
socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.

4.2.2. Serveis Opcionals de les unitats de convivència amb centre diürn

La necessitat d’aquests serveis és més esporàdica i es contempla la utilització dels serveis de la
xarxa de serveis públics, a fi d’evitar duplicitats. En funció del perfil de la persona que els
necessita, és la persona usuària que es desplaça fora de la unitat o és el professional que visiti
al centre a la persona usuària.
-

Serveis mèdics
Serveis socials bàsics

El servei de centre diürn ofereix diferents serveis que, alhora, poden ser utilitzats per les
persones que viuen a les unitats de convivència.
-

-

Servei de transport adaptat
Aquest servei és altament recomanable per la viabilitat del centre diürn, i no
està previst dins aquest estudi.
Servei de fisioteràpia
Servei de podologia
Servei de perruqueria
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4.3.

PERFIS D’USUARIS DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE DIÜRN

Les unitats de convivència i el centre diürn, estan pensats per un perfil de persones de més de
65 anys que presenten una situació de dependència, podent o no tenir un grau de
dependència adjudicat.
Per altra banda, dins el perfil de persones que poden fer ús de les unitats de convivència i del
centre diürn, també s’inclouen persones més joves de 65 anys però presenten una situació de
dependència i que necessiten aquest servei.
Sovint són persones que ja no poden rebre les cures que necessiten a casa seva en un entorn
de tota la vida i han de traslladar-se a algun lloc on se’ls hi proporcionin.

4.4. ELS ESPAIS DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE DIÜRN

4.4.1. Distribució dels espais de les unitats de convivència

L’estructura arquitectònica de cada una de les unitats de convivència ha de permetre que hi
visquin 17 persones i ha d’estar formada per:
-

Espais comuns: cuina, menjador, sala d’estar i sortida exterior.

-

Habitacions individuals amb bany i office (amb la possibilitat de que l’usuari les pugui
personalitzar).

-

Espais de suport, aquests seran compartits amb el centre diürn.

Les condicions mínimes que es refereixen els apartats que s’exposen a continuació s’han extret
de l’Annex I Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials del
Decret 205/2015, de 15 de setembre, de règim d’autorització administrativa i de comunicació
prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
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4.4.1.1. Espais comuns de cada unitat de convivència

Menjador
Es preveu una superfície de 51m2 que es dimensiona a raó, com a mínim, de 1,5m2 per cada
persona.
La zona de menjador es calcula per una capacitat de 22 persones (pensat per familiars i
professionals que poden menjar amb les persones usuàries).
S’inclouen mobles de menjador per replicar l’ambient d’una casa. Per exemple una vitrina per
posar les copes, les tasses de cafè, les lleixes per posar fotos i caixons per posar llibres o CD’s.
També pot anar bé un moble bufet per poder guardar, coberts, la vaixella o tovalles.

......
Sala d’estar
La superfície de la sal d’estar és de 45m2, on preveu una zona de descans, amb butaques
individuals reclinables i amb la possibilitat d’incloure també un sofà doble, tots ells folrats amb
material impermeables, i un parell de puff’s per quan venen
visites.
Alhora es disposa d’un espai amb lleixes o armaris per col·locar
diferent tipus de material (fotos, llibres, o material per
manualitats). És important disposar de làmpades de peu amb
l’objectiu de crear un ambient de calidesa i de intimitat.
Cuina
L’espai destinat a la cuina és de 8m2, on es disposa d’una àrea de preparació (taulell de
vitroceràmica), i una zona de rentat (aigüera amb doble pica i regulables en alçada).
Hi ha un espai per a nevera i congelador, un forn i un microones, rentavaixelles industrial i llocs
d’emmagatzematge, calaixos i un rebost i magatzem de cuina de 4m2.
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Cal tenir en compte que aquesta és la cuina on cuinen diàriament
les persones grans que viuen a la unitat de convivència ha de ser
senzilla d’utilitzar i casolana per afavorir que les persones tinguin
ganes de cuinar, ho puguin fer conjuntament amb els
professionals.
Bugaderia
L’espai de 3m2 destinat a la bugaderia de la unitat de convivència disposa d’una zona de
rentat, amb rentadora i assecadora, dues planxes i post de mida estàndard per afavorir que les
persones que ho vulguin puguin planxar la roba.
La terrassa o sortida a l’exterior
SUMAR aconsella que és important disposar d’un espai que permeti la sortida a l’exterior, per
facilitar que les persones que viuen a la unitat puguin sortir i gaudir d’un espai exterior.
L’espai està dotat de bancs per seure, taules i cadires, tendal o para-sol, jardineres grans i
petites i un hort urbà per tal de generar activitats a l’aire lliure i que fomentin l’autonomia.
També es disposa d’una presa d’aigua.

4.4.1.2. Les habitacions de les unitats de convivència

Habitacions individuals i dobles
Les habitacions de les unitats de convivència es recomana que es situin al voltant dels espais
comuns. Tot i que, per normativa la ràtio d’habitacions individuals ha de ser del 25%, en
aquest model es considera que cal augmentar aquest rati amb 1 habitació dimensionada per a
poder ser utilitzada com a doble a cada unitat.
SUMAR recomana que sempre que sigui possible, en la construcció de les habitacions és
important que al entrar a l’habitació no es vegi directament el llit.
Cada habitació també inclou un bany dotat amb un WC, lavabo i dutxa adaptats. La porta
d’accés al lavabo no pot ser inferior a 1,05m. La porta del lavabo ha de ser propera i de fàcil
accés des del llit.
La superfície de l’habitació individual és de 12,60m2 (bany inclòs) i l’habitació doble de 20m2
(bany inclòs) i s’ha de respectar la mida de 80cm dels peu del llit a la paret frontal i 80cm
lliures a un costat del llit.
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L’habitació disposa d’un armari amb una capacitat mínima de 1,2m3 per persona. Aquest ha de
poder tancar amb clau. També es disposa de tauleta de nit (45x45cm), timbre avisador prop
del capçal i a la cambra de bany i sensors de mobilitat per activar en cas de que siguin
necessaris. És recomanable que l’habitació disposi d’una nevera de petites dimensions.
El centre disposa de 5 llits plegables per si algun dia cal que la família es quedi a dormir.
Les habitacions es poden personalitzar sempre que la persona ho vulgui, ja sigui portant
mobles de casa seva o bé decorant-la el seu gust, aquest és un element important que
afavoreix que les persones grans es trobin a gust en aquest espai. El telèfon de les habitacions
és d’ús privat, si la persona no contesta al cap de 5 trucades es contesta des de la centraleta.

4.4.1.3. Espais de suport en les unitats de convivència

Bany geriàtric, un per cada unitat de convivència
Es preveu la instal·lació de tres lavabos geriàtrics a cada unitat de convivència un per cada 15
persones, segons marca la normativa.
Aquest espai de 9m2 inclou: lavabo, inodor i dutxa geriàtrica. Es situa just al costat del centre
diürn, afavorint que pugui ésser utilitzat per ambdós serveis.
Els lavabos estant equipats amb dutxa geriàtrica amb terra antilliscant, rentamans amb aigua
calenta, mirall i espai per penjar tovalloles. Les aixetes, són de fàcil obertura i tancament.
La il·luminació no disposa de temporitzador i és adequada per a les persones amb dèficits de
visió.

4.4.2. Distribució dels espais del nou model de centre diürn

L’estructura arquitectònica del nou model de centre diürn ha de permetre que hi passin el dia
25 persones, i ha d’estar formada per:
-

Espais comuns: cuina, menjador, sala d’estar, saleta i sortida exterior.

-

Espais de suport: que seran compartits amb els espais de les unitats de convivència.
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La superfície mínima del centre serà de 256m2, i es calcularà a d’acord a la següent fórmula:
Superf =16 + (10 x n)
on n és el número de persones usuàries.
Les condicions mínimes que es refereixen els apartats que s’exposen a continuació s’han extret
de l’Annex I Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials del
Decret 205/2015, de 15 de setembre, de règim d’autorització administrativa i de comunicació
prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.

4.4.2.1. Espais comuns del nou model de centre diürn

Menjador i sala d’estar
Menjador / Sala polivalent
Segons normativa es dimensiona a raó, com a mínim, de 3m2 per cada persona dels quals 1m2
per persona ha de ser de menjador.
L’espai de la sala de menjador es dimensiona a raó de 3m2 per persona amb una capacitat de
25 persones.
S’inclouen mobles de menjador per replicar l’ambient d’una casa. Per exemple una vitrina per
posar les copes, les tasses de cafè, les lleixes per posar fotos i caixons per posar llibres o CD’s.
També es recomanable un moble bufet per poder guardar, coberts, la vaixella o estovalles.

......
Sala d’estar
La sala d’estar es calcula a raó de 3m2 per persona. Es preveu una zona de descans, on hi ha
butaques individuals reclinables i també s’inclou un sofà doble, tots ells folrats amb material
impermeables, i un parell de puff’s per quan venen visites.
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Alhora, es disposa d’un espai amb lleixes o armaris per col·locar
diferent tipus de material (fotos, llibres, o material per
manualitats). És important disposar de làmpades de peu amb
l’objectiu de crear un ambient de calidesa i de intimitat.
Saleta
El centre disposa d’una sala petita, de 14m2 aproximadament, amb un parell de butaques, on
es pretén ser un espai de privacitat per aquelles persones que vulguin gaudir d’un espai íntim.
Cuina
SUMAR recomana que la zona de cuina sigui oberta i integrada a l’àrea de menjador, disposant
d’una àrea de preparació (taulell de vitroceràmica), i una zona de rentat (aigüera amb doble
pica i regulables en alçada).
L’espai es preveu de 12m2 per donar compliment el requeriment d’acreditació de 0,5m2 de
cuina per persona.
A més, s’ubica un espai per a la nevera i el congelador, un forn i
un microones, rentavaixelles industrial i llocs d’emmagatzematge,
calaixos i un rebost i magatzem de cuina, de 8m2.
Cal tenir en compte que aquesta és la cuina on cuinen diàriament
les persones que volen cuinar, per tant ha de ser senzilla d’utilitzar i casolana per afavorir que
les persones que viuen a la centre tinguin ganes de cuinar, ho puguin fer conjuntament amb
els professionals.
Bugaderia
Es disposa d’una superfície de 8m2, amb zona de rentat, amb una rentadora i una assecadora,
amb prestatgeria per guardar sabons. També es disposa d’un equip de planxat de mida
estàndard per afavorir que les persones que ho vulguin puguin planxar la roba.
Perruqueria
El centre disposa d’un espai de 12m2, utilitzat per oferir el servei de perruqueria, el qual està
ben ventilat i disposa d’aigua calenta i freda.
Fisioterapeuta i podòleg
Es disposa d’una cambra de 12m2 amb camilla, butaca i aigua corrent per oferir serveis
personalitzats de fisioteràpia, podologia i infermeria.
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Sala de Fisioteràpia
Es calcula a raó de 3m2 per persona. Segons l’experiència de SUMAR,
s’ha comprovat que no tothom realitza l’activitat de gimnàstica a la
mateixa hora i per tant es preveu una sala de 75m2.
També s’ha de preveure una zona per fer exercici i activitat, ben
il·luminada disposant de cadires amb recolza braços i material variat
per fer activitat física.
Vestidors persones grans del centre diürn
Cal disposar d’una zona de vestuari per a persones usuàries amb guixetes, amb una superfícies
de 8m2 separades per sexe.
Banys geriàtrics pel centre diürn
La normativa especifica que cal disposar de 2 cambres higièniques geriàtriques una per cada
15 persones, segons l’experiència de SUMAR en aquest model de centre es recomana que és
millor disposar de 4 lavabos, ja que els usuaris de tallers, els professionals i les mateixes
famílies també fan ús dels lavabos i en sovint són necessaris.
D’aquests quatre, dos d’ells geriàtrics de 9m2 que inclou lavabo, inodor i dutxa geriàtrica,
situats prop de la zona d’estar i ben senyalitzats.
Els lavabos geriàtrics estan equipats amb dutxa geriàtrica amb terra antilliscant, rentamans
amb aigua calenta, mirall i espai per penjar tovalloles. Les aixetes, han de ser de fàcil obertura i
tancament.
Un lavabo restant que també disposa de terra antilliscant, rentamans amb aigua calenta, mirall
i espai per penjar tovalloles. Les aixetes, han de ser de fàcil obertura i tancament.
La il·luminació no ha de disposar de temporitzador i és adequada per a les persones amb
dèficits de visió.
La terrassa o sortida a l’exterior
SUMAR creu de vital importància crear un espai que permeti la sortida a l’exterior, per facilitar
que les persones puguin sortir i gaudir d’un espai exterior.
L’espai es dota de bancs per seure, taules i cadires, tendal o para-sol, jardineres grans i petites
i un hort urbà per tal de generar activitats a l’aire lliure i que fomentin l’autonomia. També es
disposa d’una presa d’aigua.
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4.4.2.2. Espais de suport

Cuina central per 59 persones
Segons la normativa vigent del Departament de Salut, la superfície destinada a cuina és de
0,5m2 per persona resident. SUMAR recomana que es destini l’espai de 30m2 degut que també
ha de disposar d’una zona d’emmagatzematge, càmeres, preparat , cocció i rentat.
Bugaderia central
L’equipament disposa d’un espai de 30m2 destinat a ser la bugaderia central, que s’equipa amb
planxes de vapor i una planxadora de llençols.
El magatzem
L’espai de magatzem és un espai proper a les unitats de convivència i al centre diürn. Aquest
espai per material fungible es dividirà en tres espais diferents un a cada unitat de convivència i
un el centre de dia: cada un de 9m2. Per una altre banda, també es preveu un magatzem per a
aparells (grua, cadires...), que és comú pels tres espais amb una superfície de 18m2.
Es dota de prestatgeries on s’ubica el material de suport i necessari per la cura diària de les
persones grans. L’estança és prou amplia com per col·locar cadires apilades, taules, grues i
altres mobles de treure i posar necessaris per a les activitats previstes.
Dues zones de treball pels professionals
Despatx de direcció: una zona de 18m2 ubicada en l’espai de centre diürn, consiteix d’un
despatx compartimentat amb dos espais diferenciats que inclou:
-

Taula de treball amb equipament informàtic
Taula de reunions
Armari on guardar documents
Armari on guardar la medicació i documentació. Tancats amb clau i un carro amb
els utensilis necessaris per actuar en cas d’urgència.
Una pica amb aigua calenta i freda
Una camilla i una butaca

3 despatxos polivalents: de 15m2 cadascun, ubicats un a cada unitat de convivència i un el
centre diürn que inclou:
-

Taula de treball
Armari on guardar la medicació i documentació. Tancats amb clau.
Una pica amb aigua calenta i freda
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-

Una camilla i una butaca

Vestidors de personal
Es disposa de un vestidor de 8m2, i que inclourà: vàter, pica, dutxa i guixetes.
S’ha de situar a prop de la unitat de convivència i del centre diürn i és necessari per canviar-se
de roba per part dels professionals.
L’equipament de l’estança consta de banquetes a banda i banda de paret i penja-robes.
Cambra de neteja
Es preveu una única cambra de neteja que està situada en un espai centrat, o a la mateixa
distància de les tres àrees. La cambra té una superfície de 8m2.
Cambra de roba neta i roba bruta
Calen dos espais per a la roba neta i pera la roba bruta, independents l’un de l’altra, d’uns 4
m2 cada una.

4.4.3. Altres aspectes a tenir en compte de les unitats de convivència amb centre diürn

Entrada
SUMAR recomana una única entrada, vestíbul davant del centre diürn que distribueix cap el
centre diürn o cap a les unitats de convivència.
Els passadissos
Es disposa de passadissos amb una amplada lliure de 1,60m, amb passamans ambdós costats i
amb una protecció de les parets laterals amb un revestiment contra cops i ratllades.
Decoració
La decoració dels diferents espais l’escull les persones que hi viuen, pensant que les unitats de
convivència són a casa seva, i en el centre diürn hi passen bona part del temps. Es recomana
que els colors de les parets siguin clars, evitant tons que carreguin a la vista.
Els colors del mobiliari, també es recomana que siguin tons afavorint que l’espai és vegi més
lluminós.
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Entrada d’exteriors
SUMAR recomana que el centre també inclogui la creació d’un jardí tancat.
Cal preveure:
-

-

Una entrada per proveïdors, vehicles emergència, ambulàncies, cotxes fúnebres etc....
Accés amb cotxe per a usuaris:
Zona d’aturada o de descàrrega davant de la porta principal, per facilitar
l’accés a persona amb mobilitat reduïda.
Zona aparcament
Amb preferents per persones amb dificultats, tals com minusvàlids, persones
grans, famílies amb nens.

Climatització
L’espai està ben climatitzat, tant en fred com amb calefacció, per adaptar-se als canvis de
temperatura al llarg de l’any i a les pròpies variacions corporals de la persona gran. SUMAR
recomana la instal·lació de terra radiant.
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4.5. MODEL D’INTERVENCIÓ A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE DIÜRN

Les unitats de convivència i el nou model de centre diürn són espais en els que hi viu i/o conviu
un grup de persones grans en situació de dependència, a les que es proporcionen els
recolzaments que precisin pel desenvolupament de la seva vida quotidiana. En aquests espais
es garanteix la qualitat de les cures de salut i el control dels seus processos de malaltia i/o
dependència, basant-se en l’evidència científica, però es dóna un pas més en l’atenció a la
qualitat.

Es busca la qualitat de vida integral de la persona, tenint cura d’aspectes com la preservació de
la seva dignitat i l’exercici dels seus drets, es tracta de proporcionar a les persones en situació
de dependència l’oportunitat de viure en llocs on les seves preferències, la seva intimitat i els
seus drets estan en el centre de l’atenció. Han de ser espais en els que els/les professionals es
van adaptant a l’evolució de les necessitats de les persones que hi viuen, de manera que
puguin continuar vivint tal i com han viscut.
Tot des del rigor i la professionalitat.

4.5.1. La Persona decideix

Per poder recolzar les persones és important conèixer-les i facilitar que elles puguin decidir el
seu dia a dia, per fer-ho s’utilitzen instruments per l’atenció personalitzada, com la història de
vida, i s’assegura la seva participació efectiva en el seu pla d’atenció i vida a través d’un
professional referent.

4.5.1.1. El pla d’atenció i de vida

Per poder conèixer de prop quines són les necessitats i interessos, desitjos i preferències de les
persones grans, existeix un document que ens permet acompanyar a les persones que viuen a
la unitat de convivència. Aquest document és el Pla d’Atenció i Vida (d’ara en endavant PAiV) i
consisteix en una recopilació d’informació de la persona que permet conèixer-la en més
profunditat, consta de diferents apartats, com per exemple: dades personals, desitjos i
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preferències, biografia personal, socialització etc... i, alhora el mateix document ens permet
arribar a diferents acords amb la persona gran tot facilitant una atenció personalitzada i
centrada en les necessitats i interessos individuals de cada un.

El document també és útil en els casos en que hi ha deteriorament cognitiu i la persona ha
perdut la capacitat de decidir, ja que preveu que siguin els familiars, tutors i/o amics els que
l’acompanyin en la presa decisions.

És important destacar que el primer pas en l’elaboració d’aquest document és el consentiment
de la persona, o en el cas que aquesta no disposi de la capacitat de decidir-ho, és el de la
família i/o representat legal.
La família, també decideix si vol participar o no del pla d’atenció i de vida, sempre que la
persona hi estigui d’acord.

4.5.1.2. El professional de referència

Es tracta d’un professional facilitador que dóna suport, fa d’acompanyant, apodera a la
persona usuària i l’acompanya en els seu projecte de vida.

És un professional de l’organització, preferentment d’atenció directe, que és escollit per la
persona usuària. En el cas de persones amb deteriorament cognitiu moderat o greu, cal la
participació per part dels familiars o una persona propera de confiança.

El professional de referència genera espais de confiança amb la persona, l’acompanya en el
seu projecte de vida partint d’una acceptació positiva. Ho fa des de l’empatia, l’autenticitat
manifestant-se proper, mostrant interès, discreció i prudència i alhora maduresa personal i
professional.
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4.5.1.3. Respecta a la privacitat, intimitat i la confidencialitat

Cal identificar els aspectes més rellevants i sensibles per la confidencialitat dels usuaris de les
unitats de convivència i també en el Centre diürn, i al mateix temps donar eines i
recomanacions específiques als professionals, per assegurar que es garanteix aquesta
privacitat i intimitat en el conjunt de processos assistencials i d’acompanyament.
Es treballa informant els professionals i sistematitzant les actuacions i mesures per protegir
aquesta intimitat i privacitat i alhora garantir el dret a la confidencialitat de la informació
personal.
Conjuntament, la unitat de convivència preveu que les persones puguin disposar de les
habitacions individuals com espais d’intimitat on la persona pugui estar sempre que ho vulgui,
sense ser molestat.
El nou model de centre diürn, disposa d’un espai saleta on les persones puguin disposar d’un
espai de privacitat, sense ser molestat.

4.5.2. Activitats de les unitats de convivència amb centre diürn

La forma de vida de les unitats de convivència és similar a la dels entorns domèstics. Les
rutines, els horaris i les activitats giren entorn a les persones que les habiten i varien en funció
de les seves costums quotidianes.

Les activitats que es porten a terme, la manera com es fan i el moment de fer-les, estan
definides en funció de les persones que viuen en aquella unitat.
És habitual treballar-les mitjançant assemblees, on es decideixen qüestions organitzatives
diàries i alhora permeten respectar al màxim les costums individuals de cada persona.
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4.5.2.1. Activitats més comunes en les unitats de convivència i Centre diürn

El tipus d’activitats que habitualment es realitzen a les unitats de convivència depenen de les
persones que hi viuen i s’adapten al que elles vulguin fer, algunes de les que habitualment
sorgeixen són:

a. Activitats quotidianes com:
- Fer els llits
- Preparar el menjar, cuinar
- Posar la rentadora
- Planxar
- Mirar la televisió etc...

b. Activitats més lúdiques:
- Manualitats: costura, pintura...
- Jocs de taula
- Cuidar l’hort i les plantes
- Treball de la memòria
- Activitat física
- Llegir
- Passejar
- Cantar

c. Activitats a la comunitat
- Anar a comprar
- Sortir a fer gestions personals: banc, visita amics, església
- Utilitzar serveis de la comunitat: Fisioterapeuta, Podòleg, Perruqueria
- Sortir a un restaurant
- Sortir a passejar
- Participar en esdeveniments del barri
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4.5.2.2. Activitats significatives

Les activitats han de reflectir els gustos i les preferències de les persones que viuen a les
unitats de convivència i/o van al centre diürn, també faciliten la seva participació,
independentment de les seves capacitats cognitives i funcionals.

La qüestió no és només fer activitat, sinó també gaudir de la manera com es fa. En ocasions,
moltes activitats quotidianes ofereixen possibilitats que les persones amb una gran
dependència gaudeixin d’una determinada activitat, executant alguna de les seves parts. Per
exemple: l’olor que fa el menjar mentre s’està cuinant, escoltant les converses, les rialles o la
radio.

El fet de crear espais petits, origina que el que passa el voltant seu els influeixi i se’ls en faci
partícips, però alhora també facilita espais de tranquil·litat, que afavoreixen una millora en el
benestar de les persones que presenten una situació de dependència.

4.5.2.3. Activitats amb l’entorn

Les unitats de convivència i els centres diürns no han de ser un entorn tancat, és recomanable
un espai exterior que formi part del centre, oferint-hi activitats que es puguin fer a fora, al jardí
o a la terrassa, com ara l’hort urbà.

També es poden organitzar sortides al carrer i utilitzar els serveix existents a la comunitat,
promovent que les persones mantinguin i/o recuperin el contacte amb espais i llocs o activitats
que han estat significatius per la seva vida.

4.5.3. Les relacions interpersonals en les unitats de convivència amb centre diürn
Les relacions interpersonals en aquest nou model són molt importants. En aquests entorns, les
oportunitats de relació entre les persones que hi viuen i el personal d’atenció directe són molt
freqüents, com a conseqüència que passen la major part del temps conjuntament, per això és
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important que els professionals disposin de temps i de les competències clau que els permetin
acompanyar millor les persones grans.

És necessari que s’estableixin relacions interpersonals satisfactòries entre totes les persones
implicades, i que es respectin les preferències d’aquelles persones que per diferents motius,
no desitgen relacionar-se massa, o volen viure de forma més independent. La història de vida,
és determinant en aquest procés.

4.5.4. La participació de les famílies

L’organització de les unitats de convivència i del nou model de centres diürns ha d’oferir les
condicions idònies per que hi hagi la presència i la participació de la família.

El funcionament d’aquest nou model ha de crear espais, rutines i oportunitats per què les
famílies participin en la mesura que les persones usuàries i ells ho desitgin.

Així els familiars poden organitzar, juntament amb les persones grans i el personal, activitats a
les unitats de convivència i/o en el centre diürn en altres casos poden participar en les
activitats que s’organitzen, col·laborar en activitats domèstiques, passejar o comentar
l’actualitat.
Les unitats de convivència ofereixen espais perquè les famílies disposin de les possibilitat de
participar, similar el que podrien fer en un entorn domèstic.

Per facilitar la implicació de les famílies és necessari que els professionals d’atenció directe
disposin de la informació de les relacions de persones que hi viuen i de les seves famílies,
oferint atenció a les seves necessitats actuals.
Paral·lelament, també es treballa mitjançant assemblees amb les famílies per afavorir la seva
participació.
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Tots aquests elements afavoreixen la creació d’un ambient favorable, per tal de que les
famílies vagin disposant dels seus espais i també perquè que poc a poc es vagin sentint a casa
seva.

4.5.5. L’organització de les unitats de convivència amb centre diürn

4.5.5.1. L’organització ofereix un tracte personalitzat

Les unitats de convivència i el nou model de centre diürn contempla dos elements claus:
-

La planificació del dia a dia de les unitats de convivència i/o el centre diürn

-

La planificació de l’atenció i acompanyament individual

La planificació del dia a dia contempla aspectes com la missió, visió, valors, la descripció dels
serveis i activitats que s’ofereixen, el disseny i mapa de processos, els programes d’intervenció,
els protocols i els registres. En definitiva, els instruments que s’utilitzen per unificar un únic
model de treball.

La planificació individual fa referència el procés d’atenció i acompanyament que es fa a cada
persona que viu a les unitat de convivència o que utilitza el nou model de centre diürn a fi
d’aconseguir una atenció personalitzada. Aquest nivell es concreta en el disseny dels plans
d’atenció i de vida i es recolza amb metodologies i altres instruments.

4.5.5.2. L’organització al servei de les persones

L’organització ha d’estar orientada a les persones, a la millora de la qualitat de vida, a
acompanyar els projectes de vida, els seus desitjos, preferències en relació a l’atenció i a la
vida quotidiana.
Les activitats, els programes, els sistemes de gestió o organització són mitjans que ajuden o
faciliten l’atenció i/o l’acompanyament, però hem d’evitar que acabin tenint més importància
que l’atenció personalitzada.
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4.5.5.3. El marc normatiu

Les normes són necessàries en totes les organitzacions, per que regulen el funcionament
grupal i contribueixen a configurar els ambients. Són explícites, conegudes i compten amb el
major consens possible de les persones que viuen a la unitat, i/o passen el dia en el centre. El
Reglament de Règim Intern, el contracte o el document de consentiment personalitzat, estan
alineats amb el model d’atenció centrat en la persona.
Les normes de les unitats de convivència i del nou model de centre diürn incorporen, la
legalitat, però també es situen en coherència amb l’ètica del model.
Dins aquest marc ètic-legal provem de consensuar normes i sistemes d’organització que
permetin una millora del funcionament de les unitats de convivència i del centre diürn, tenint
en compte que el nostre objectiu central és la persona.
Les normes i sistemes organitzatius poden comportar algunes limitacions en la llibertat de les
persones, però les normes que consensuem han de ser necessàries i raonables.

4.5.6. L’avaluació de les unitats de convivència amb centre diürn

Comptar amb espais de revisió i avaluació en coherència amb les intervencions del model
d’atenció centrat en la persona, són necessaris. Cal establir mecanismes d’avaluació propis del
funcionament de les unitats de convivència i del nou model de centre diürn, que tinguin més a
veure amb aspectes qualitatius que no quantitatius. Cal saber si les actuacions portades a
terme són les idònies pel projecte vital de la persona. Si és així, podem dir que la intervenció
dels professionals és coherent amb els principis rectors del model (autonomia, independència,
benestar, intimitat, etc..) que s’avalua a través d’una bateria d’indicadors, on es tenen en
compte aspectes arquitectònics, tècnics i de gestió de persones.
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4.6. ELS PROFESSIONALS DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE DIÜRN

4.6.1. Perfil dels professionals de les unitats de convivència amb centre diürn

Els professionals d'atenció directa (gerocultors/es o auxiliars) tenen una gran importància i
precisen de més qualificació i polivalència que els perfils tradicionals, de manera que es
garanteix l'atenció integral continuada.

Els professionals tècnics, tals com psicòlegs/es, infermers/es, metges/ses, terapeutes
ocupacionals, treballadors/es socials, etc., tenen un paper rellevant, incrementant la seva
activitat d’atenció directe intervenint en el dia a dia de les persones grans i les seves famílies i
mantenen les seves competències en el disseny i avaluació dels programes, alhora són
referents per acompanyar el personal gerocultor en la planificació diària.

Tots els professionals que intervinguin en les unitats i en el nou model de centre diürn, estan
formats en l’atenció centrada en la persona.

4.6.2. La polivalència que requereix l’atenció integral de les unitats de convivència amb
centre diürn

El model de treball que requereix les unitat de convivència i el nou model de centre diürn
precisa de personal d'atenció directa més polivalent. L'atenció integral inclou tant les tasques
assistencials clàssiques: vàter, desplaçament, alimentació, vestit, com d'altres relacionades
amb el suport a la realització de les activitats de la vida diària, etc, per una banda; i el
desenvolupament dels projectes vitals, per una altra. Aquesta dualitat en el dia a dia és
l’autèntic canvi de mirada en l’atenció a la persona gran.

Estem parlant d’acompanyar, ajudar a preparar el menjar, a fer la compra, conversar, proposar
les tasques d'oci o fer de suport a les activitats estimulants i de desenvolupament personal són
també part de la vida diària de les persones que viuen a la unitat i també de les persones que
utilitzen el servei de centre diürn.
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5.

ESTUDI DELS RECURSOS HUMANS

5.1. ESTUDI DE RECURSOS HUMANS DEL NOU MODEL DE CENTRE DIÜRN

En aquest apartat es realitza l’estudi de professionals que es requereixen i els costos que se’n
deriven per la creació de dos supòsits:
-

Centre d’atenció diürna per 15 places
Centre d’atenció diürna per 25 places

Ambdòs casos l’estudi detalla els costos derivats si el centre diürn és:
-

Si les persones usuàries ocupen una plaça totalment privada
Si les persones usuàries disposen de Prestació Econòmica Vinculada (PEV’s)
Si el centre agafa l’estructura d’un Servei d’Atenció Integral per a la gent gran d’Àmbit
Rural (SAIAR)

A la següent taula es detalla les ratios de personal per cada supòsit de tipologia de plaça que
disposi el centre:

Hores segons Conveni de
Gent Gran
Hores any
Hores
setmana
Hores dia

1792 hores
40 hores
8 hores

Ratio

PRIVAT

PUBLIC (COL·)

0,15

0,15

PEVs

SAIAR

Projecte
Decret

0,15

0,15

1,15

Pres. física
1/10

Pres 1/8

Pres 1/8
3 prof de 4

Gerocultores

Si

Grup Social

Si

1 professional

1/180

1/2 Directora

Si

Fisioterapeuta
i DUI

1/60

Infermera
3 h/s

---

5 h/s

5 h/s

0

Grup Sanitari
Resp.
Higiènicosanitari
Atenció
indirecte
Direcció
Tècnica

--N'hi ha
d'haver

4 h /s

1/2 Directora
10 h / s

10 h/s

1 del Grup Soc

2 del Grup
Social
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5.1.1. Estudi de recursos humans per un centre d’atenció diürna per 15 places
CENTRE DE DIA - 15 USUARIS - PRIVAT

CENTRE DE DIA

Ratio

H/U/A

Nombre de
treballadors/es

Hores
Anuals

Ratio Real

Preu/hora
conv profess

Seguretat
Social

Cost/hora
personal

TOTAL COST
ANUAL

Gerocultor/a

0,120

215,04

1,800

3.225,60h

0,12

7,61 €

2,59 €

10,20 €

32.892,73

Treballador/a Social

0,005

8,960

0,075

134,40h

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

1.719,92

Terapeuta Ocupacional

0,005

8,960

0,075

134,40h

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

1.719,92

Educador/a Social

0,005

8,960

0,075

134,40h

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

1.719,92

Psicòleg/òloga

0,005

8,960

0,075

134,40h

0,01

11,75 €

4,00 €

15,75 €

2.116,13

Infermeria

0,006

10,752

0,090

161,28h

0,01

18,00 €

6,12 €

24,12 €

3.890,07

Fisioterapeuta

0,006

10,752

0,090

161,28h

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

2.063,90

0,290

520,00h

0,02

16,00 €

5,44 €

21,44 €

11.148,80

2,570

4.605,76h

0,171

Director/a Tècnic
Total

0,152

272,384

57.271,39 €
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

CENTRE DE DIA - 15 USUARIS - PEV'S

CENTRE DE DIA

Ratio

H/U/A

Nombre
treballadors/es

Hores
Anuals

Ratio Real

Preu/hora
conv profess

Seguretat
Social

Cost/hora
personal

TOTAL COST
ANUAL

Gerocultor/a

0,100

179,2

1,500

2.688,00

0,10

7,61 €

2,59 €

10,20 €

27.410,61 €

Treballador/a Social

0,005

8,960

0,075

134,40

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

1.719,92 €

Terapeuta Ocupacional

0,005

8,960

0,075

134,40

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

1.719,92 €

Educador/a Social

0,005

8,960

0,075

134,40

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

1.719,92 €

Psicòleg/òloga

0,005

8,960

0,075

134,40

0,01

11,75 €

4,00 €

15,75 €

2.116,13 €

Infermeria + RHS

0,016

28,672

0,240

430,08

0,02

18,00 €

6,12 €

24,12 €

10.373,53 €

Fisioterapeuta

0,016

28,672

0,240

430,08

0,02

9,55 €

3,25 €

12,80 €

5.503,73 €

0,290

520,00

16,00 €

5,44 €

21,44 €

11.148,80 €

2,570

4.605,76h

Director/a Tècnic
Total

0,152

272,384

0,152

61.712,55 €
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

CENTRE DE DIA - 15 USUARIS - SAIAR

CENTRE DE DIA

Ratio

H/U/A

Nombre
treballadors/es

Hores
Anuals

Ratio Real

Preu/hora
conv profess

Seguretat
Social

Cost/hora
personal

TOTAL COST
ANUAL

Gerocultor

0,125

224

1,875

3.360,00

0,13

8,75 €

2,98 €

11,73 €

39.396,00 €

Director/ a Tècnic (AD)

0,020

35,840

0,300

896,00

0,03

16,00 €

5,44 €

21,44 €

19.210,24 €

Enfermeria + RHS

0,000

0,000

0,000

144,00

0,01

18,00 €

6,12 €

24,12 €

3.473,28 €

Fisioterapeuta

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

9,55 €

3,25 €

12,80 €

-€

16,00 €

5,44 €

21,44 €

19.210,24 €

Director/a Tècnic (AI)
Total

0,000
0,145

259,840

896
2,175

5.296,000

0,164

81.289,76 €
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

5.1.2. Estudi de recursos humans per un centre d’atenció diürna per 25 places

CENTRE DE DIA - 25 USUARIS - PRIVAT

CENTRE DE DIA

Ratio

H/U/A

Nombre
treballadors/es

Hores
Anuals

Ratio Real

Preu/hora
conv profess

Seguretat
Social

Cost/hora
personal

TOTAL COST
ANUAL

Gerocultor/a

0,120

215,04

3,000

5.376,00

0,12

7,61 €

2,59 €

10,20 €

54.821,22 €

Treballador/a Social

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

2.866,53 €

Terapeuta Ocupacional

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

2.866,53 €

Educador/a Social

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

2.866,53 €

Psicòleg/òloga

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

11,75 €

4,00 €

15,75 €

3.526,88 €

Infermeria

0,006

10,752

0,150

268,80

0,01

18,00 €

6,12 €

24,12 €

6.483,46 €

Fisioterapeuta

0,006

10,752

0,150

268,80

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

3.439,83 €

0,290

520

0,01

16,00 €

5,44 €

21,44 €

11.148,80 €

4,090

7.329,600

0,164

Director/a Tècnic
Total

0,152

272,384

88.019,78 €
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
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CENTRE DE DIA - 25 USUARIS - PEV'S

CENTRE DE DIA

Ratio

H/U/A

Nombre
treballadors/es

Hores
Anuals

Ratio Real

Preu/hora
conv profess

Seguretat
Social

Cost/hora
personal

TOTAL COST
ANUAL

Gerocultor/a

0,100

179,2

2,500

4.480,00

0,10

7,61 €

2,59 €

10,20 €

45.684,35 €

Treballador/a Social

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

2.866,53 €

Terapeuta Ocupacional

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

2.866,53 €

Educador/a Social

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

9,55 €

3,25 €

12,80 €

2.866,53 €

Psicòleg/òloga

0,005

8,960

0,125

224,00

0,01

11,75 €

4,00 €

15,75 €

3.526,88 €

Infermeria + RHS

0,016

28,672

0,400

716,80

0,02

18,00 €

6,12 €

24,12 €

17.289,22 €

Fisioterapeuta

0,016

28,672

0,400

716,80

0,02

9,55 €

3,25 €

12,80 €

9.172,89 €

0,290

520

16,00 €

5,44 €

21,44 €

11.148,80 €

4,090

7.329,600

Director/a Tècnic
Total

0,152

272,384

0,152

95.421,72 €
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

CENTRE DE DIA - 25 USUARIS - SAIAR
25 usuaris
CENTRE DE DIA

Ratio

H/U/A

Nombre
treballadors/es

Hores
Anuals

Ratio Real

Preu/hora
conv profess

Seguretat
Social

Cost/hora
personal

TOTAL COST
ANUAL

Gerocultor

0,125

224

3,125

5.600,00

0,13

8,75 €

2,98 €

11,73 €

65.660,00 €

Director/ a Tècnic (AD)

0,020

35,840

0,500

896,00

0,02

16,00 €

5,44 €

21,44 €

19.210,24 €

Enfermeria + RHS

0,000

0,000

0,000

144,00

0,00

18,00 €

6,12 €

24,12 €

3.473,28 €

Fisioterapeuta

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

9,55 €

3,25 €

12,80 €

- €

16,00 €

5,44 €

21,44 €

19.210,24 €

Director/a Tècnic (AI)

0,000

896

Total

0,145

259,840

3,625

7.536,000

0,148

107.553,76 €

Total

0,145

259,840

2,175

5.296,000

0,164

81.289,76 €
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

5.2. ESTUDI DE RECURSOS HUMANS PER LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE
D’ATENCIÓ DIÜRNA

En aquest apartat es realitza l’estudi de professionals que es requereixen i els costos que se’n
deriven per la creació de quatre supòsits:
-

Una unitat de convivència de 9 places amb un centre d’atenció diürna de 15 places
Una unitat de convivència de 17 places amb un centre d’atenció diürna de 15 places
Una unitat de convivència de 9 places amb un centre d’atenció diürna de 25 places
Una unitat de convivència de 17 places amb un centre d’atenció diürna de 25 places
Dues unitats de convivència de 17 places cadascuna amb un centre d’atenció diürna de
25 places

En cada supòsit descrit, l’estudi detalla els costos derivats si el centre diürn és:
-

Si les persones usuàries ocupen una plaça totalment privada
Si les persones usuàries disposen de Prestació Econòmica Vinculada (PEV’s)
Si el centre agafa l’estructura d’un Servei d’Atenció Integral per a la gent gran d’Àmbit
Rural (SAIAR)
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
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Ajuntament de Begues

5.2.1. Estudi dels recursos humans per una unitat de convivència amb un centre diürn privat

CD PRIVAT 15 u / 1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 9 u
Professionals

Hores

Profes

CD PRIVAT 15 u / 1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 17 u

Cost

Hores

Profes

Cost

Gerocultor/a Dia

8.335,60

4,65

92.882,75 €

9.945,60

5,55

111.783,71 €

Gerocultor/a Nit

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

Treballador/a Social

134,40

0,08

1.719,92 €

156,80

0,09

2.198,68 €

Terapeuta Ocupacional

134,40

0,08

1.719,92 €

Educador/a Social

134,40

0,08

1.719,92 €

2.000,00

1,12

28.044,45 €

Psicòleg / òloga

134,40

0,08

2.116,13 €

Fisioterapeuta

161,28

0,09

2.063,90 €

0,00

0,00

- €

896,00

0,50

19.210,24 €

896,00
13.580,48

0,50
7,58

19.210,24 €
174.183,64 €

896,00
17.544,40

0,50
9,79

19.210,24 €
233.198,20 €

Director/a Tècnic AD
Director/a Tècnic AI
TOTAL
AD: Atenció directe / AI: Atenció Indirecte
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

CD PRIVAT 25 u / 1 UNITAT DE
CONVIVÈNCIA 9 u
Professionals

Hores

Profes

Cost

CD PRIVAT 25 u / 1 UNITAT DE
CONVIVÈNCIA 17 u
Hores

Profes

CD PRIVAT 25 u / 2 UNITATS DE
CONVIVÈNCIA 17 + 17 u

Cost

Hores

Profes

Cost

Gerocultor/a Dia

10.486,00

5,85

114.811,24 €

12.096,00

6,75

133.712,20 €

18.816,00

10,50

212.603,18 €

Gerocultor/a Nit

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

156,80

0,09

2.198,68 €

313,60

0,18

4.397,37 €

2.000,00

1,12

28.044,45 €

4.000,00

2,23

56.088,89 €

Treballador/a Social
Terapeuta Ocupacional
Educador/a Social
Psicòleg / òloga
Fisioterapeuta
Director/a Tècnic AD
Director/a Tècnic AI
TOTAL

896,00

0,50

19.210,24 €

0,00

0,00

- €

0,00

0,00

- €

896,00
15.928,00

0,50
8,89

19.210,24 €
205.982,59 €

1.792,00
19.694,80

1,00
10,99

39.900,00 €
256.606,20 €

1.792,00
28.571,60

1,00
15,94

39.900,00 €
365.740,31 €

AD: Atenció directe / AI: Atenció Indirecte
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5.2.2. Estudi dels recursos humans per una unitat de convivència amb un centre diürn amb PEV’s

CD PEVs 15 u / 1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 9 u
Professionals

Hores

Profes

CD PEVs 15 u / 1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 17 u

Cost

Hores

Profes

Cost

Gerocultor/a Dia

7.798,00

4,35

87.400,63 €

9.408,00

5,25

106.301,59 €

Gerocultor/a Nit
Treballador/a Social

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

134,40

0,08

1.719,92 €

156,80

0,09

2.198,68 €

Terapeuta Ocupacional

134,40

0,08

1.719,92 €

Educador/a Social

134,40

0,08

1.719,92 €

2.000,00

1,12

28.044,45 €

Psicòleg/òloga

134,40

0,08

2.116,13 €

Infermeria

672,08

0,38

17.877,33 €

1.262,30

0,70

33.577,18 €

Fisioterapeuta

430,08

0,24

5.503,73 €

0,00

0,00

- €

896,00

0,50

19.210,24 €

896,00
13.983,76

0,50
7,80

19.210,24 €
190.018,68 €

896,00
18.269,10

0,50
10,19

19.210,24 €
261.293,25 €

Director/a Tècnic AD
Director/a Tècnic AI
TOTAL
AD: Atenció directe / AI: Atenció Indirecte
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CD PEVs 25 u / 1 UNITAT DE
CONVIVÈNCIA 9 u
Profes

Cost

CD PEVs 25 u / 1 UNITAT DE
CONVIVÈNCIA 17 u
Hores

Profes

CD PEVs 25 u / 2 UNITATS DE
CONVIVÈNCIA 17 + 17 u

Professionals

Hores

Cost

Hores

Profes

Cost

Gerocultor/a Dia

9.590,00

5,35

105.674,37 €

11.200,00

6,25

124.575,33 €

17.920,00

10,00

203.466,31 €

Gerocultor/a Nit
Treballador/a Social

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

156,80

0,09

2.198,68 €

313,60

0,18

4.397,37 €

2.000,00

1,12

28.044,45 €

4.000,00

2,23

56.088,89 €

Terapeuta Ocupacional
Educador/a Social
Psicòleg/òloga
Infermeria

1.144,00

0,64

30.430,40 €

1.456,50

0,81

38.742,90 €

1.942,00

1,08

51.657,20 €

896,00

0,50

19.210,24 €

0,00

0,00

- €

0,00

0,00

- €

896,00
16.176,00

0,50
9,03

19.210,24 €
227.276,12 €

1.792,00
20.255,30

1,00
11,30

39.900,00 €
286.212,23 €

1.792,00
29.617,60

1,00
16,53

39.900,00 €
408.260,64 €

Fisioterapeuta
Director/a Tècnic AD
Director/a Tècnic AI
TOTAL
AD: Atenció directe / AI: Atenció Indirecte
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5.2.3. Estudi dels recursos humans per una unitat de convivència amb un centre diürn com a SAIAR

SAIAR DE 15 u / 1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 9 u
Professionals

Hores

Profes

Cost

SAIAR DE 15 u / 1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 17 u
Hores

Profes

Cost

Gerocultor/a Dia

8.470,00

4,73

99.386,01 €

10.080,00

5,63

118.286,98 €

Gerocultor/a Nit
Treballador/a Social

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

156,80

0,09

2.198,68 €

2.000,00

1,12

28.044,45 €

Terapeuta Ocupacional
Educador/a Social
Psicòleg/òloga
Infermeria

672,00

0,38

17.875,20 €

1.262,30

0,70

33.577,18 €

896,00

0,50

19.210,24 €

896,00

0,50

19.210,24 €

896,00
14.584,00

0,50
8,14

19.210,24 €
208.432,57 €

896,00
18.941,10

0,50
10,57

19.210,24 €
273.278,64 €

Fisioterapeuta
Director/a Tècnic AD
Director/a Tècnic AI
TOTAL
AD: Atenció directe / AI: Atenció Indirecte
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SAIAR DE 25 u / 1 UNITAT DE
CONVIVÈNCIA 9 u
Professionals
Gerocultor/a Dia
Gerocultor/a Nit
Treballador/a Social

Hores

Profes

Cost

SAIAR DE 25 u / 1 UNITAT DE
CONVIVÈNCIA 17 u
Hores

Profes

SAIAR DE 25 u / 2 UNITATS DE
CONVIVÈNCIA 17 u

Cost

Hores

Profes

Cost

10.710,00

5,98

125.650,01 €

12.320,00

6,88

144.550,98 €

19.040,00

10,63

223.441,96 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

3.650,00

2,04

52.750,87 €

156,80

0,09

2.198,68 €

313,60

0,18

4.397,37 €

2.000,00

1,12

28.044,45 €

4.000,00

2,23

56.088,89 €

Terapeuta Ocupacional
Educador/a Social
Psicòleg/òloga
Infermeria

1.144,00

0,64

30.430,40 €

1.456,50

0,81

38.742,90 €

1.942,00

1,08

51.657,20 €

896,00

0,50

19.210,24 €

0,00

0,00

- €

0,00

0,00

- €

896,00
17.296,00

0,50
9,65

19.210,24 €
247.251,77 €

1.792,00
21.375,30

1,00
11,93

39.900,00 €
306.187,88 €

1.792,00
30.737,60

1,00
17,15

39.900,00 €
428.236,29 €

Fisioterapeuta
Director/a Tècnic AD
Director/a Tècnic AI
TOTAL
AD: Atenció directe / AI: Atenció Indirecte
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

6.

ESTUDI ECONÒMIC

L'objecte de l'estudi que es presenta a les properes pàgines és el d'analitzar la viabilitat
econòmica de la gestió dels equipaments en diferents supòsits, ja sigui de manera individual o
combinada i tenint en compte diferents graus d'ocupació.
Així doncs, tenint en compte els paràmetres abans esmentats, el s estudis que a continuació es
presenten són:
-

Centre diürn de 15 places
Centre diürn de 25 places
Centre diürn de 15 places amb unitat de convivència de 9 places
Centre diürn de 15 places amb unitat de convivència de 17 places
Centre diürn de 25 places amb unitat de convivència de 9 places
Centre diürn de 25 places amb unitat de convivència de 17 places
Centre diürn de 25 places amb dues unitats de convivència de 17 places

Cal comentar cinc partides principals que apareixen a cada estudi:
Ingressos previstos : Inclou tots els ingressos que es preveuen es poden generar en base a uns
preus públics i privats que es troben dintre de la legalitat i normalitat del mercat. Aquesta
partida també inclou l'aportació del titular de l'equipament
Despeses de personal: Inclou totes les despeses de personal, tant el d'atenció directa com el
d'atenció indirecta
Despeses d’estructura: Inclou una previsió detallada de la resta de despeses habituals que es
generen en equipaments d'aquest tipus
Aportació del titular de l'equipament: És la previsió de l'import que el titular de l'equipament
haurà d'aportar en el cas que la gestió de l'equipament sigui deficitària.
Resultat: En cas que aquesta partida sigui positiva es preveu que la gestió de l'equipament
generarà un superàvit que pot ser, o bé reinvertit en millores en el propi equipament, o bé
retornat al titular de l'equipament.

Cal comentar també que tot i que es considera recomanable per aconseguir una ocupació
òptima dels centres d'atenció diürna, aquest estudi no incorpora el cost de la gestió del servei
de Transport Adaptat.
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6.1. ESTUDI ECONÒMIC PER UN CENTRE DIÜRN
OCUPACIÓ

100%

76%

24%

8H

4H

15

11

4

SAIAR

%

PRIVAT

TIPUS DE PLAÇA
Nº DE PLACES
TIPUS DE CENTRE

CENTRE DE DIA
15 PLACES
%

PEV'S

%

Import GENCAT

491,00 €

- €

190,00 €

Import usuaris 8h

205,00 €

250,00 €

250,00 €

Import usuaris 4 h

110,00 €
79.376,45 €

50.148,63 €

Aportació titular equipament
Ingressos

29.121,20 €
150.297,20

100%

124.376,45

100%

129.348,63

100%

Professionals at. Directa

62.079,52 €

41,3%

46.122,59 €

37,1%

50.563,75 €

39,1%

Directora

19.210,24 €

12,8%

11.148,80 €

9,0%

11.148,80 €

8,6%

9.837,82 €

6,5%

9.837,82 €

7,9%

9.837,82 €

7,6%

Neteja (0,5 professional)
Dietes

200,00 €

0,1%

200,00 €

0,2%

200,00 €

0,2%

2.157,52 €

1,4%

1.678,81 €

1,3%

1.812,05 €

1,4%

93.485,10

62,2%

68.988,02

55,5%

73.562,42

56,9%

PRL

225,00 €

0,1%

750,00 €

0,6%

750,00 €

0,6%

Formació

300,00 €

0,2%

400,00 €

0,3%

400,00 €

0,3%

Lloguers

960,00 €

0,6%

960,00 €

0,8%

960,00 €

0,7%

Manteniment infraestructures

6.000,00 €

4,0%

6.000,00 €

4,8%

6.000,00 €

4,6%

Manteniment informàtic

2.750,00 €

1,8%

2.750,00 €

2,2%

2.750,00 €

2,1%

- €

0,0%

- €

0,0%

- €

0,0%

Assegurances

225,00 €

0,1%

250,00 €

0,2%

250,00 €

0,2%

Publicitat i propaganda

800,00 €

0,5%

800,00 €

0,6%

800,00 €

0,6%

1.400,00 €

0,9%

1.400,00 €

1,1%

1.400,00 €

1,1%

500,00 €

0,3%

500,00 €

0,4%

500,00 €

0,4%

Llum

3.800,00 €

2,5%

3.800,00 €

3,1%

3.800,00 €

2,9%

Aigua

1.200,00 €

0,8%

1.200,00 €

1,0%

1.200,00 €

0,9%

Gas

3.600,00 €

2,4%

3.600,00 €

2,9%

3.600,00 €

2,8%

17.428,32 €

11,6%

17.428,32 €

14,0%

17.428,32 €

13,5%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

Material de neteja

1.600,00 €

1,1%

1.600,00 €

1,3%

1.600,00 €

1,2%

Material d'oficina

1.600,00 €

1,1%

1.600,00 €

1,3%

1.600,00 €

1,2%

Material d'activitats

1.800,00 €

1,2%

1.800,00 €

1,4%

1.800,00 €

1,4%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

Baixes (3%)
Despesa de personal

Serveis professionals

Telèfon
Vestuari

Alimentació
Material sanitari

Tributs

12.023,78 €

8,0%

9.950,12 €

8,0%

10.347,89 €

8,0%

Despesa d'estructura

Gestió SUMAR 8%

56.812,10 €

37,8%

55.388,44 €

44,5%

55.786,21 €

43,1%

RESULTAT

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

-
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OCUPACIÓ

100%

TIPUS DE PLAÇA
Nº DE PLACES
TIPUS DE CENTRE

76%

24%

8H

4H

CENTRE DE DIA
25 PLACES

25

19

6

SAIAR

%

PRIVAT

%

PEV'S

%

Import GENCAT

491,00 €

- €

190,00 €

Import usuaris 8h

205,00 €

250,00 €

250,00 €

Import usuaris 4 h

110,00 €

Aportació titular equipament
Ingressos

95.669,63 €
201.960,00 €

46.956,59 €

100%

170.669,63 €

100%

178.956,59 €

100%

Professionals at. Directa

88.343,52 € 43,7%

76.870,98 €

45,0%

84.272,92 €

47,1%

Directora

19.210,24 €

9,5%

11.148,80 €

6,5%

11.148,80 €

6,2%

9.837,82 €

4,9%

9.837,82 €

5,8%

9.837,82 €

5,5%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

2.945,44 €

1,5%

2.601,26 €

1,5%

2.823,32 €

1,6%

120.637,02 € 59,7%

100.758,86 €

59,0%

108.382,86 €

60,6%

Neteja (0,5 professional)
Dietes
Baixes (3%)
Despesa de personal
PRL

675,00 €

0,3%

750,00 €

0,4%

750,00 €

0,4%

Formació

400,00 €

0,2%

400,00 €

0,2%

400,00 €

0,2%

Lloguers

960,00 €

0,5%

960,00 €

0,6%

960,00 €

0,5%

Manteniment infraestructures

6.000,00 €

3,0%

6.000,00 €

3,5%

6.000,00 €

3,4%

Manteniment informàtic

2.750,00 €

1,4%

2.750,00 €

1,6%

2.750,00 €

1,5%

- €

0,0%

- €

0,0%

- €

0,0%

Assegurances

225,00 €

0,1%

250,00 €

0,1%

250,00 €

0,1%

Publicitat i propaganda

800,00 €

0,4%

800,00 €

0,5%

800,00 €

0,4%

1.400,00 €

0,7%

1.400,00 €

0,8%

1.400,00 €

0,8%

Serveis professionals

Telèfon
Vestuari

500,00 €

0,2%

500,00 €

0,3%

500,00 €

0,3%

Llum

3.800,00 €

1,9%

3.800,00 €

2,2%

3.800,00 €

2,1%

Aigua

1.200,00 €

0,6%

1.200,00 €

0,7%

1.200,00 €

0,7%

Gas

3.600,00 €

1,8%

3.600,00 €

2,1%

3.600,00 €

2,0%

29.047,20 € 14,4%

29.047,20 €

17,0%

29.047,20 €

16,2%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

Alimentació
Material sanitari
Material de neteja

300,00 €

0,1%

800,00 €

0,4%

800,00 €

0,5%

800,00 €

0,4%

Material d'oficina

1.600,00 €

0,8%

1.600,00 €

0,9%

1.600,00 €

0,9%

Material d'activitats

1.800,00 €

0,9%

1.800,00 €

1,1%

1.800,00 €

1,0%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,2%

300,00 €

0,2%

16.156,80 €

8,0%

13.653,57 €

8,0%

14.316,53 €

8,0%

72.314,00 € 35,8%

69.910,77 €

41,0%

70.573,73 €

39,4%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

Tributs
Gestió SUMAR 8%
Despesa d'estructura
RESULTAT

9.008,98 €

4,5%

-
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6.1. ESTUDI ECONÒMIC PER LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE DIÜRN
OCUPACIÓ
TIPUS DE PLAÇA
Nº DE PLACES CD
Nº DE PLACES UC

100%

TIPUS DE CENTRE

SAIAR

15
9

76%
8H
11

24%
4H
4

%

PRIVAT

CENTRE DE DIA 15 PLACES +
UNITAT DE CONVIVÈNCIA
9 PLACES
%

PEV'S

%

Import GENCAT CD

491,00 €

- €

190,00 €

Import usuaris 8h CD

205,00 €

250,00 €

250,00 €

Import usuaris 4 h CD

110,00 €

Import GENCAT/PRIVATS/PEV'S UC
Aportació titular equipament
Ingressos

1.715,00 €

1.715,00 €

1.715,00 €

73.520,53 €

131.900,81 €

95.179,90 €

379.916,53 €

100%

362.120,81 €

100%

359.599,90 €

100%

189.222,33 €

49,8%

172.802,85 €

47,7%

170.808,44 €

47,5%

Directora

19.210,24 €

5,1%

19.210,24 €

5,3%

19.210,24 €

5,3%

Neteja (0,5 professional)

10.348,32 €

2,7%

10.348,32 €

2,9%

10.348,32 €

2,9%

Cuina (1 professional)

21.037,59 €

5,5%

21.037,59 €

5,8%

21.037,59 €

5,9%

Bugaderia (0,5 professional)

10.348,32 €

2,7%

10.348,32 €

2,9%

10.348,32 €

2,9%
0,1%

Professionals at. Directa

Dietes
Baixes (3%)
Despesa de personal
PRL
Formació
Lloguers
Manteniment infraestructures
Manteniment informàtic
Serveis professionals
Assegurances

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,1%

300,00 €

6.928,70 €

1,8%

6.436,11 €

1,8%

6.376,28 €

1,8%

257.395,51 €

67,8%

240.483,44 €

66,4%

238.429,20 €

66,3%

1.125,00 €

0,3%

1.425,00 €

0,4%

1.350,00 €

0,4%

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

960,00 €

0,3%

960,00 €

0,3%

960,00 €

0,3%

12.000,00 €

3,2%

12.000,00 €

3,3%

12.000,00 €

3,3%

2.750,00 €

0,7%

2.750,00 €

0,8%

2.750,00 €

0,8%

- €

0,0%

- €

0,0%

- €

0,0%

375,00 €

0,1%

475,00 €

0,1%

450,00 €

0,1%

Publicitat i propaganda

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

Telèfon

2.100,00 €

0,6%

2.100,00 €

0,6%

2.100,00 €

0,6%

Vestuari

525,00 €

0,1%

665,00 €

0,2%

500,00 €

0,1%

Llum

5.300,00 €

1,4%

5.300,00 €

1,5%

5.300,00 €

1,5%

Aigua

3.900,00 €

1,0%

3.900,00 €

1,1%

3.900,00 €

1,1%

Gas

6.300,00 €

1,7%

6.300,00 €

1,7%

6.300,00 €

1,8%

Alimentació

41.492,70 €

10,9%

41.492,70 €

11,5%

41.492,70 €

11,5%

Material sanitari

2.700,00 €

0,7%

2.700,00 €

0,7%

2.700,00 €

0,8%

Material de neteja

4.300,00 €

1,1%

4.300,00 €

1,2%

4.300,00 €

1,2%

Material d'oficina

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

Material d'activitats

3.800,00 €

1,0%

3.800,00 €

1,0%

3.800,00 €

1,1%
0,3%

Tributs
Gestió SUMAR 8%
Despesa d'estructura
RESULTAT

900,00 €

0,2%

900,00 €

0,2%

900,00 €

30.393,32 €

8,0%

28.969,66 €

8,0%

28.767,99 €

8,0%

122.521,02 €
0,00 €

32,2%
0,0%

121.637,36 €
0,00 €

33,6%
0,0%

121.170,69 €
0,00 €

33,7%
0,0%
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OCUPACIÓ
TIPUS DE PLAÇA
Nº DE PLACES CD
Nº DE PLACES UC

100%

TIPUS DE CENTRE

SAIAR

15
17

76%
8H
11

24%
4H
4

%

PRIVAT

CENTRE DE DIA 15 PLACES +
UNITAT DE CONVIVÈNCIA
17 PLACES
%

PEV'S

%

Import GENCAT CD

491,00 €

- €

190,00 €

Import usuaris 8h CD

205,00 €

250,00 €

250,00 €

Import usuaris 4 h CD

110,00 €

Import GENCAT/PRIVATS/PEV'S UC
Aportació titular equipament
Ingressos

1.715,00 €

1.715,00 €

1.715,00 €

34.126,43 €

102.874,86 €

62.537,27 €

505.162,43 €

100%

497.734,86 €

100%

491.597,27 €

100%

254.068,40 €

50,3%

247.565,14 €

49,7%

242.083,01 €

49,2%

Directora

19.210,24 €

3,8%

19.210,24 €

3,9%

19.210,24 €

3,9%

Neteja (1 professional)

20.696,65 €

4,1%

20.696,65 €

4,2%

20.696,65 €

4,2%

Cuina (1 professional)

21.037,59 €

4,2%

21.037,59 €

4,2%

21.037,59 €

4,3%

Bugaderia (0,5 professional)

10.348,32 €

2,0%

10.348,32 €

2,1%

10.348,32 €

2,1%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,1%

9.184,53 €

1,8%

8.989,43 €

1,8%

8.824,97 €

1,8%

334.845,74 €

66,3%

328.147,37 €

65,9%

322.500,79 €

65,6%

Professionals at. Directa

Dietes
Baixes (3%)
Despesa de personal
PRL

1.425,00 €

0,3%

1.350,00 €

0,3%

1.350,00 €

0,3%

Formació

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

Lloguers

960,00 €

0,2%

960,00 €

0,2%

960,00 €

0,2%

12.000,00 €

2,4%

12.000,00 €

2,4%

12.000,00 €

2,4%

2.750,00 €

0,5%

2.750,00 €

0,6%

2.750,00 €

0,6%

Manteniment infraestructures
Manteniment informàtic
Serveis professionals

- €

0,0%

- €

0,0%

- €

0,0%

475,00 €

0,1%

450,00 €

0,1%

450,00 €

0,1%

Publicitat i propaganda

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

Telèfon

2.100,00 €

0,4%

2.100,00 €

0,4%

2.100,00 €

0,4%

Assegurances

Vestuari

665,00 €

0,1%

630,00 €

0,1%

630,00 €

0,1%

Llum

6.700,00 €

1,3%

6.700,00 €

1,3%

6.700,00 €

1,4%

Aigua

6.200,00 €

1,2%

6.200,00 €

1,2%

6.200,00 €

1,3%

Gas

8.600,00 €

1,7%

8.600,00 €

1,7%

8.600,00 €

1,7%

65.728,70 €

13,0%

65.728,70 €

13,2%

65.728,70 €

13,4%

Material sanitari

4.800,00 €

1,0%

4.800,00 €

1,0%

4.800,00 €

1,0%

Material de neteja

6.800,00 €

1,3%

6.800,00 €

1,4%

6.800,00 €

1,4%

Material d'oficina

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

Material d'activitats

6.200,00 €

1,2%

6.200,00 €

1,2%

6.200,00 €

1,3%

Alimentació

Tributs
Gestió SUMAR 8%
Despesa d'estructura
RESULTAT

-

900,00 €

0,2%

900,00 €

0,2%

900,00 €

0,2%

40.412,99 €

8,0%

39.818,79 €

8,0%

39.327,78 €

8,0%

170.316,69 €
0,00 €

33,7%
0,0%

169.587,49 €
0,00 €

34,1%
0,0%

169.096,48 €
0,00 €

34,4%
0,0%

-
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

OCUPACIÓ
TIPUS DE PLAÇA
Nº DE PLACES CD
Nº DE PLACES UC

100%

TIPUS DE CENTRE

SAIAR

25
9

76%
8H
19

24%
4H
6

%

PRIVAT

CENTRE DE DIA 25 PLACES +
UNITAT DE CONVIVÈNCIA DE 9
PLACES
%

PEV'S

%

Import GENCAT CD

491,00 €

- €

190,00 €

Import usuaris 8h CD

205,00 €

250,00 €

250,00 €

1.715,00 €

1.715,00 €

Import usuaris 4 h CD
Import GENCAT/PRIVATS/PEV'S UC
Aportació titular equipament
Ingressos

110,00 €
1.715,00 €
48.202,38 €

163.027,66 €

95.651,60 €

435.382,38 €

100%

423.247,66 €

100%

412.871,60 €

228.041,53 €

52,4%

217.202,75 €

51,3%

208.065,88 € 50,4%

Directora

19.210,24 €

4,4%

19.210,24 €

4,5%

19.210,24 €

4,7%

Neteja (0,5 professional)

10.348,32 €

2,4%

10.348,32 €

2,4%

10.348,32 €

2,5%

Cuina (1 professional)

21.037,59 €

4,8%

21.037,59 €

5,0%

21.037,59 €

5,1%

Bugaderia (0,5 professional)

10.348,32 €

2,4%

10.348,32 €

2,4%

10.348,32 €

2,5%

Professionals at. Directa

Dietes

100%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,1%

8.093,27 €

1,9%

7.768,11 €

1,8%

7.494,00 €

1,8%

297.379,29 €

68,3%

286.215,34 €

67,6%

PRL

825,00 €

0,2%

825,00 €

0,2%

750,00 €

0,2%

Formació

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

Baixes (3%)
Despesa de personal

Lloguers
Manteniment infraestructures
Manteniment informàtic
Serveis professionals
Assegurances

276.804,37 € 67,0%

960,00 €

0,2%

960,00 €

0,2%

960,00 €

0,2%

12.000,00 €

2,8%

12.000,00 €

2,8%

12.000,00 €

2,9%

2.750,00 €

0,6%

2.750,00 €

0,6%

2.750,00 €

0,7%

- €

0,0%

- €

0,0%

- €

0,0%

275,00 €

0,1%

275,00 €

0,1%

250,00 €

0,1%

Publicitat i propaganda

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

Telèfon

2.100,00 €

0,5%

2.100,00 €

0,5%

2.100,00 €

0,5%

Vestuari

385,00 €

0,1%

385,00 €

0,1%

350,00 €

0,1%

Llum

6.700,00 €

1,5%

6.700,00 €

1,6%

6.700,00 €

1,6%

Aigua

3.900,00 €

0,9%

3.900,00 €

0,9%

3.900,00 €

0,9%

Gas

6.300,00 €

1,4%

6.300,00 €

1,5%

6.300,00 €

1,5%

Alimentació

50.977,50 €

11,7%

50.977,50 €

12,0%

Material sanitari

2.700,00 €

0,6%

2.700,00 €

0,6%

2.700,00 €

0,7%

Material de neteja

4.300,00 €

1,0%

4.300,00 €

1,0%

4.300,00 €

1,0%

Material d'oficina

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

1.600,00 €

0,4%

Material d'activitats

4.500,00 €

1,0%

4.500,00 €

1,1%

4.500,00 €

1,1%

Tributs
Gestió SUMAR 8%
Despesa d'estructura
RESULTAT

50.977,50 € 12,3%

900,00 €

0,2%

900,00 €

0,2%

900,00 €

0,2%

34.830,59 €

8,0%

33.859,81 €

8,0%

33.029,73 €

8,0%

138.003,09 €

31,7%

137.032,31 €

32,4%

0,00 €

0,0%

0,00 €

0,0%

136.067,23 € 33,0%
0,00 €

0,0%
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

OCUPACIÓ
TIPUS DE PLAÇA
Nº DE PLACES CD
Nº DE PLACES UC

100%

TIPUS DE CENTRE

SAIAR

25
17

76%
8H
19

24%
4H
6

%

PRIVAT

CENTRE DE DIA 25 PLACES +
UNITAT DE CONVIVÈNCIA DE
17 PLACES
%

PEV'S

%

Import GENCAT CD

491,00 €

- €

190,00 €

Import usuaris 8h CD

205,00 €

250,00 €

250,00 €

1.715,00 €

1.715,00 €

Import usuaris 4 h CD
Import GENCAT/PRIVATS/PEV'S UC
Aportació titular equipament
Ingressos

110,00 €
1.715,00 €
26.036,74 €
577.856,74 €

Professionals at. Directa

140.862,02 €

73.632,70 €

100%

565.722,02 €

100%

555.492,70 €

100%

266.287,88 € 46,1%

255.449,10 €

45,2%

246.312,23 € 44,3%

Directora

39.900,00 €

6,9%

39.900,00 €

7,1%

39.900,00 €

7,2%

Neteja (1,5 professional)

31.044,97 €

5,4%

31.044,97 €

5,5%

31.044,97 €

5,6%

Cuina (1,5 professional)

31.556,39 €

5,5%

31.556,39 €

5,6%

31.556,39 €

5,7%

Bugaderia (0,5 professional)

10.348,32 €

1,8%

10.348,32 €

1,8%

10.348,32 €

1,9%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,1%

300,00 €

0,1%

10.177,13 €

1,8%

9.851,96 €

1,7%

9.577,86 €

1,7%

389.614,70 € 67,4%

378.450,76 €

66,9%

Dietes
Baixes (3%)
Despesa de personal
PRL
Formació
Lloguers
Manteniment infraestructures
Manteniment informàtic
Serveis professionals
Assegurances

369.039,78 € 66,4%

1.050,00 €

0,2%

1.050,00 €

0,2%

1.050,00 €

0,2%

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

400,00 €

0,1%

960,00 €

0,2%

960,00 €

0,2%

960,00 €

0,2%

12.000,00 €

2,1%

12.000,00 €

2,1%

12.000,00 €

2,2%

2.750,00 €

0,5%

2.750,00 €

0,5%

2.750,00 €

0,5%

- €

0,0%

- €

0,0%

- €

0,0%

350,00 €

0,1%

350,00 €

0,1%

350,00 €

0,1%

Publicitat i propaganda

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

Telèfon

2.100,00 €

0,4%

2.100,00 €

0,4%

2.100,00 €

0,4%

Vestuari

490,00 €

0,1%

490,00 €

0,1%

490,00 €

0,1%

Llum

9.200,00 €

1,6%

9.200,00 €

1,6%

9.200,00 €

1,7%

Aigua

6.200,00 €

1,1%

6.200,00 €

1,1%

6.200,00 €

1,1%

Gas

8.600,00 €

1,5%

8.600,00 €

1,5%

8.600,00 €

1,5%

75.213,50 € 13,0%

Alimentació

75.213,50 €

13,3%

Material sanitari

4.900,00 €

0,8%

4.900,00 €

0,9%

4.900,00 €

0,9%

Material de neteja

6.800,00 €

1,2%

6.800,00 €

1,2%

6.800,00 €

1,2%

Material d'oficina

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

1.600,00 €

0,3%

Material d'activitats

6.900,00 €

1,2%

6.900,00 €

1,2%

6.900,00 €

1,2%

900,00 €

0,2%

900,00 €

0,2%

900,00 €

0,2%

46.228,54 €

8,0%

45.257,76 €

8,0%

44.439,42 €

8,0%

188.242,04 € 32,6%

187.271,26 €

33,1%

186.452,92 € 33,6%

0,00 €

0,0%

0,00 €

Tributs
Gestió SUMAR 8%
Despesa d'estructura
RESULTAT

0,00 €

0,0%

75.213,50 € 13,5%

0,0%
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ESTUDI TÈCNIC, FUNCIONAL, DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMIC
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I
DE DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Ajuntament de Begues

OCUPACIÓ
TIPUS DE PLAÇA
Nº DE PLACES CD
Nº DE PLACES UC

100%

TIPUS DE CENTRE

SAIAR

25
34

76%
8H
19

24%
4H
6

%

PRIVAT

CENTRE DE DIA 25 PLACES +
DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA
DE 17 PLACES CADASCUNA
%

PEV'S

%

Import GENCAT CD

491,00 €

- €

190,00 €

Import usuaris 8h CD

205,00 €

250,00 €

250,00 €

1.715,00 €

1.715,00 €

Import usuaris 4 h CD
Import GENCAT/PRIVATS/PEV'S UC

110,00 €
1.715,00 €

Aportació titular equipament
Ingressos

57.206,66 €
901.680,00 €

100%

831.926,66 €

100%

831.720,00 €

388.336,29 €

43,1%

377.497,51 €

45,4%

368.360,64 € 44,3%

Directora

39.900,00 €

4,4%

39.900,00 €

4,8%

39.900,00 €

4,8%

Neteja (2 professional)

41.393,30 €

4,6%

41.393,30 €

5,0%

41.393,30 €

5,0%

Cuina (2 professional)

42.075,19 €

4,7%

42.075,19 €

5,1%

42.075,19 €

5,1%

Bugaderia (1 professional)

20.696,65 €

2,3%

20.696,65 €

2,5%

20.696,65 €

2,5%

Professionals at. Directa

Dietes
Baixes (3%)
Despesa de personal
PRL
Formació
Lloguers
Manteniment infraestructures
Manteniment informàtic
Serveis professionals
Assegurances

100%

300,00 €

0,0%

300,00 €

0,0%

300,00 €

0,0%

14.775,04 €

1,6%

14.449,88 €

1,7%

14.175,77 €

1,7%

547.476,47 €

60,7%

536.312,53 €

64,5%

1.650,00 €

0,2%

1.575,00 €

0,2%

1.575,00 €

0,2%

400,00 €

0,0%

400,00 €

0,0%

400,00 €

0,0%

526.901,55 € 63,4%

960,00 €

0,1%

960,00 €

0,1%

960,00 €

0,1%

16.000,00 €

1,8%

16.000,00 €

1,9%

16.000,00 €

1,9%

2.750,00 €

0,3%

2.750,00 €

0,3%

2.750,00 €

0,3%

- €

0,0%

- €

0,0%

- €

0,0%

550,00 €

0,1%

525,00 €

0,1%

294,00 €

0,0%

Publicitat i propaganda

1.600,00 €

0,2%

1.600,00 €

0,2%

1.600,00 €

0,2%

Telèfon

2.100,00 €

0,2%

2.100,00 €

0,3%

2.100,00 €

0,3%

Vestuari

770,00 €

0,1%

735,00 €

0,1%

735,00 €

0,1%

Llum

14.600,00 €

1,6%

14.600,00 €

1,8%

14.600,00 €

1,8%

Aigua

11.200,00 €

1,2%

11.200,00 €

1,3%

11.200,00 €

1,3%

Gas

13.600,00 €

1,5%

13.600,00 €

1,6%

13.600,00 €

1,6%

126.715,00 €

14,1%

126.715,00 €

15,2%

9.500,00 €

1,1%

9.500,00 €

1,1%

9.500,00 €

1,1%

Material de neteja

12.000,00 €

1,3%

12.000,00 €

1,4%

12.000,00 €

1,4%

Material d'oficina

1.600,00 €

0,2%

1.600,00 €

0,2%

1.600,00 €

0,2%

12.000,00 €

1,3%

12.000,00 €

1,4%

12.000,00 €

1,4%

Alimentació
Material sanitari

Material d'activitats
Tributs
Gestió SUMAR 8%
Despesa d'estructura
RESULTAT

126.715,00 € 15,2%

1.200,00 €

0,1%

1.200,00 €

0,1%

1.200,00 €

0,1%

72.134,40 €

8,0%

66.554,13 €

8,0%

66.537,60 €

8,0%

301.329,40 €

33,4%

295.614,13 €

35,5%

52.874,13 €

5,9%

0,00 €

0,0%

295.366,60 € 35,5%
9.451,85 €

1,1%
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 / 6 RESIDUS Obra Nova

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

REAL DECRETO 210/2018

Obra nova

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

tipus
quantitats
codificació

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

REAL DECRETO 105/2008
DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

Centre diürn i dues unitats de conviència
Carrar Feran Muñoz 3
Begues

Comarca :

Barcelones

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

0
0
2.600
0
0
0
0

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
terres contaminades

Densitat real

(m 3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

170503

altres

Pes

(tones)

m3

2,0

0,0

1,7

0,0

2,1

5460,0

1,7

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,00
0,00
3120,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,0

0,0

2600 m3

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no
es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

5460,0

3120,00 m3

t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

Volum aparent

(tones/m 3)

altra obra

SI

NO

NO

Residus de construcció totals
2

1.947,00 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Ordre MAM/304/2002

(tones/m )

2

sobrants d'execució
obra de fàbrica ceràmica
formigó
petris barrejats
guixos

170102
170101
170107
170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Total residu edificació

formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

Volum aparent

Volum aparent

(tones)

(m /m )

3

(m )

3

167,218

0,090

174,393

0,037

71,326

0,041

79,251

0,036

70,995

0,026

50,712

0,008

15,303

0,012

22,975

0,004

7,646

0,010

18,925

0,001

1,947

0,001

2,531

0,004

8,308

0,029

55,544

0,001

2,350

0,005

8,762

0,002

3,076

0,010

20,159

0,001

1,616

0,012

23,121

0,001

1,266

0,002

175,53 t

acabats
81,54

43,02
7,53
13,98
16,13
4,30
1,08
18,92

2,91
3,88
6,79
0,97
0,97
3

m

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

3,503

229,94 m3

0,118

tancaments

9,37
1,27
7,85
1,27
5,57

25,32

2

0,086

0,090

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura

Pes residus

97,07

3

m

107,55

3

m
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PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres
graves i sorra compacta
graves i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades
Total

Reutilizació (m3)

Volum
m 3 (+20%)

a la mateixa obra

0,00
0,00
3120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3120,00

3

Per portar a l'abocador (m )

a altra autoritzada

0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00

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

11,00

0,00

0,00
0,00
3.109,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3109,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de
...

R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones

Projecte

cal separar

80

71,00

no

inert

tipus de residu

40

71,33

si

inert

2

1,27

no

no especial

1

2,35

si

no especial

1

inapreciable

no

no especial

0,5

3,08

si

no especial

0,5

1,62

si

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais
reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)
Contenidor per Metalls
Contenidor per Fustes
Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró
Contenidor per Guixos i altres no especials
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

projecte*
no
si

no
si

no
si

no

no
si
si
no
si
no

si

si

si
no
si

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
pressupost

3 / 6 RESIDUS Obra Nova

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

sisi

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu

gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distància mitjana al abocador : 15 Km

5,00
3

4,00

3

15,00

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

3

Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

1
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
3.109,00
0,00

Classificació
12,00 €/m3
68.221,62
-

Transport
5,00 €/m3
15.545,00
-

1.283,86
-

342,30
534,94
155,08

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

4,73
11,83
inapreciable
27,21
31,21
28,97

141,94
326,58
374,55
-

100
100
136,07
156,06
144,83

Perillosos Especials

inapreciable
70.348,55

16.859,21

Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

Valoritzador / Abocador
70,00
5,00 €/m3
28.009,01
0,00
runa neta

m3 (+35%)
68,46
106,99
31,02

Construcció

(dins el cost s'ha previst

4,00 €/m3
427,95
47,31
108,86
124,85
-

€/m3

runa bruta

15,00
€/m3
1026,91
465,24
70,93
177,42
0,00
200

28.717,99

1.940,49

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

3.419,41 m3

El pes dels residus és de :

5.616,28 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

1

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

unitats
Bidó 200 L .Apte per residus especials

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus
elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per
escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació
Total construcció

minimització

5.460,00 tones

Previsió final de l'Estudi
5440,75 tones

175,53 tones

0,00 %

175,53 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

0,00 tones

11 euros/ tona

0,00 euros

Residus de construcció **

0,00 tones

11 euros/ tona

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0 tones
150,00 euros

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

ADAPTACIÓ DE PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES DOTACIONALS I CASAL D'AVIS A
CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA I 2 UNITATS DE CONVIVENCIA PER A GENT GRAN
Carrer Ferran Muñoz 3, 08859 Begues
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serra / martinez / leivar

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Acusament de rebuda de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: formulariENE001SOLC180711123348_signat.pdf
• Resum*: fa4bc7bc0cefe28f06dff55c9e271921
El formulari ha arribat correctament. Ara heu de fer el pagament de la taxa pertinent al registre del certificat. Un cop fet el
pagament, i si tota la informació és correcta, rebreu l'etiqueta energètica a la carpeta de les vostres gestions. Gràcies
* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Codi de tràmit (ID)

Número de registre

Data de registre

GL54M9ZW2

9015-511279/2018

11/07/2018 13:20:20

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Persona signatària

Certificat digital
Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa
Per telèfon trucant al 012.
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Pàgina 1 de 7

Versió Adobe:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
! Les dades sol·licitades en aquest formulari són les dades administratives necessàries pel registre. Les dades tècniques estan contingudes
al document en format .xml que us sol•licitem al final del formulari.
Segons els paràmetres especificats en aquest primer bloc de dades es calcularà l'import de la taxa associada al registre. Reviseu-ho bé.

Motius per dur a terme la certificació
Nova construcció
Propietat de l'edifici
Propietat pública

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?
Fase del certificat d'eficiència energètica
Edifici nou en fase projecte
Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Qualificació energètica d'emissions de CO2

Terciari

A

Tipus d'edifici terciari
Sanitat
Referència cadastral

Altra referència cadastral (en cas necessari)

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / Exemple edifici:1234567CG1011N

Camp obligatori però en cas que no estigui disponible en la fase
projecte, afegir al registrar edifici acabat o bé quan estigui disponible
al Portal de la Direcció General del Cadastre.

En cas de disposar d'un Informe de la Inspecció Tècnica de Data de sol·licitud de la llicència d’obres (en cas
de no tenir-la, posar la prevista)
l'Edifici d'Habitatges (IITE), codi del Certificat d’aptitud:
20/09/2018
Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació.

Superfície útil habitable m2

CTE 2013
1.718

! No

són superfícies útils habitables els aparcaments, els trasters, les cambres
tècniques ni les sotacobertes no condicionades.

Procediment de qualificació energètica utilitzat (eina):
HULC
L'edifici o habitatge disposa d'un certificat voluntari(LEED, BREEAM, VERDE, PASSIVHAUS,...)
LEED

BREEAM

VERDE

PASSIVHAUSE

DGNB

MINERGIE Altres

Adreça de l'habitatge o edifici objecte de la certificació
!

L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comprovi atentament que és correcta.

Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

Ferran Muñoz

3

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08859

Província

Comarca

Població

Barcelona

Baix Llobregat

Begues

Indicar altres números d’adreça (en cas de tenir més d’un)
[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100 - 102 bis, afegir només 102 bis]
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Dades del promotor o propietari
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de l'empresa
Raó social

NIF d'empresa

AJUNTAMENT DE BEGUES

P0802000J

Dades del representant de l'empresa
Nom

Primer cognom

Segon cognom

MIGUEL

LEIVAR

AGREDA

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

44015874S

! Per comprar o disposar d'una propietat a l'estat espanyol cal un número d'identificació fiscal espanyol, de resident, de no resident, d'empresa

nacional resident, estrangera resident, estrangera no resident, o de qualsevol altre tipus, però que identifiqui a aquesta en l'estat per poder operar.

Adreça de correu electrònic

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Telèfon fix/mòbil

certificats@zeroconsulting.com

931002353

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Avinguda

Torres Vilaró

4

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08859

Província

Municipi

País

Barcelona

Begues

Espanya
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Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici
Nom

Primer cognom

Segon cognom

ARTUR

GARCIA

CIFRE

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

44002633E

Telèfon fix/mòbil

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Adreça de correu electrònic

931002353

certificats@zeroconsulting.com

! Aquest correu electrònic serà la via preferent de comunicació amb el tècnic certificador en cas que hi hagi qualsevol dubte o esmena a corregir
abans de finalitzar el registre.

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

Doctor Peris

19

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

4

1

43740

Província

Municipi

País

Tarragona

Móra d'Ebre

Espanya

Titulació

Nº col·legiat

Col·legi

Enginyer

14968

COEIC

En cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en
l'informe de liquidació, ompli els següents camps:
Dades d'identificació de l'empresa
Raó social

NIF d'empresa

ECOTEC ENGINYERS S.L.P.

B43952589

Altres sistemes específics de l'edifici
Disposa d'energia geotèrmica

Disposa d'energia aerotèrmica

NO

NO

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de ! S’ha aplicat una solució singular al certificat?
generació de calor i/o fred

NO

NO
L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?
No

! Les

solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no
estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació
d'aquests valors en l'apartat d'annexes: arxius associats al procés de la
certificació.

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús del
RD1027/2007 de 20 de juliol pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?
Sí
Observacions
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
!

En aquest apartat només s'han de posar les dades del representant del propietari o promotor en cas que sigui necessari, com per exemple quan el
propietari estigui residint fora de l'estat.

En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió
de l'immoble.
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Telèfon fix/mòbil

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Segon cognom

Adreça de correu electrònic

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Bloc

Escala

Província

Número

Pis

Porta

Codi postal

País

Municipi

Espanya
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Avisos
Si voleu rebre comunicacions relacionades amb la certificació energètica d’edificis, marqueu la següent casella:

Correu electrònic

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Informe de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes obligatori
pel Ministeri (format .pdf o .zip)
certificacion18071117487.pdf
Arxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i obligatori
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en
un sol document .zip o .rar)
pj18082_leivar_r15.rar
Model de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, obligatori
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació
(format .pdf o .zip)
Full Encarrec.rar
Document de compliment de la Normativa del CTE corresponent a la data de obligatori
sol·licitud de llicència d'obres (HE1 i HE0 pel CTE 2013, HE1 pel CTE 2006 en un
document .zip o .rar)
verificacion18071117840.pdf
Arxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML(.xml)
pj18082_leivar_r15.xml

obligatori

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els
originals.
Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquests efectes, s’entendrà com a tècnic
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).
Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per
a realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.
Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen,
A l'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques
competents en matèria de certificació perquè, entre d’altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic al què fa
referència el RD 235/2013.
A l'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.
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Protecció de dades
Responsable del Tractament: Institut Català d'Energia, c/Pamplona, 113, 3a planta, 08018 Barcelona, icaen@gencat.cat.
Dades de contacte delegat de protecció de dades: c/Pamplona, 113, 3a planta, 08018 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:
936220500.
Finalitat del tractament: dur a terme la gestió i control de les sol·licituds de subvenció de l'ICAEN.
Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat per a el tractament de les seves dades personals per a finalitat específica. Les dades
són obligatòries per tramitar la sol·licitud d'una subvenció. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense
que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) missió en interès públic.
Destinataris: als departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en la gestió de la tramitació de les
sol·licituds de subvenció només per a les finalitats a dalt exposades.
Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del seu Delegat de Protecció de Dades o mitjançant la
seva seu electrònica http://icaen.gencat.cat/inici/.
Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable.
Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Accepto les condicions

Taxa per la certificació energètica d'edificis

0,00 €

! Nova construcció (taxa màxima: 546€):
Habitatge unifamiliar: 21,85€.
Bloc d'habitatges: T(€) = 10,65*H + 17,10, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
Per altres usos: 21,85€ + 0,30 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1.
Edificis existents (taxa màxima 273 €):
Habitatges unifamiliars o habitatge: 12,05€.
Bloc d'habitatges: T(€) = 5,40*H + 5,75, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
Altres usos: 10,95€ + 0,1 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1.
Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests
edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas de que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta
bonificació serà del 50%.
En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio

CEE Residencia d'Avis a Begues

Dirección

C/Ferran Muñoz 3 - - - - -

Municipio

Begues

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

Zona climática

D2

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

ninguno

08859
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Artur Garcia Cifre

NIF/NIE

44002633E

Razón social

Ecotec Enginyers S.L.P

NIF

B43952589

Domicilio

Aragó 9 - - - 5 1

Municipio

Barcelona

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail:

certificats@zeroconsulting.co
m
Ingeniero Industrial

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

08015
931002353

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<1263.57 A
1263.57-20 B
53.30
2053.30-315

268,27

151.43-24 B
6.08
246.08-378.

C

8.92
3158.92-4106. D
59
4106.59-5054.2

<151.43 A

50,97

C

58
378.58-492.1 D
6
492.16-605.73

E

7
5054.27-6317.83 F

605.73-757.17

=>6317.83

=>757.17

G

E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:
Fecha

11/07/2018
Firma del técnico certificador:

Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

11/07/2018
ninguno
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

1717,76

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie (m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Cubierta

Cubierta

488,84

0,28

Usuario

Solera

Suelo

715,10

0,36

Usuario

Fachada

Fachada

194,57

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

170,06

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

141,57

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

157,84

0,26

Usuario

Sostre porxo entrada

Fachada

47,18

0,27

Usuario

Cubierta transitable

Cubierta

106,19

0,24

Usuario

Cubierta vegetal

Cubierta

167,25

0,27

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Factor
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

ventana

Hueco

157,72

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

27,76

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

210,72

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

58,28

1,34

0,50

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre

Tipo
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Generadores de calefacción
Caldera 1

Biomasa

120,00

TOTALES

26,00

Biomasa

Usuario

120,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Nombre

58508,59
Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Tipo

Caldra Biomassa ACS

Combustible

120,00

214,00

Tipo de Energía
Biomasa

Modo de obtención
Usuario

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración

Nombre

Caldera y enfriadora

Tipo

Aut. mediante unidades terminales

Zona asociada
Potencia calor (kW)
0,00
Enfriamiento evaporativo
No

Nombre

ZP01_E01 ZP01_E02 ZP01_E03 ZP01_E04 ZP01_E05 ZP01_E06 ZP01_E07 ZP01_E08 ZP01_E09
ZP01_E10 ZP01_E011 ZP01_E012 ZP01_E013 ZP01_E014 ZP01_E015 ZP01_E016 ZP01_E017
Rendimiento estacional calor
Potencia
frío (kW) ZP01_E020 ZP02_E01 ZP02_E02 ZP02_E03
Rendimiento
estacional frío (%)
ZP01_E018
ZP01_E019
ZP02_E04 ZP02_E05
(%)
ZP02_E06 ZP02_E07 ZP02_E08 ZP02_E09 ZP02_E10 ZP02_E11 ZP02_E12 ZP02_E13 ZP02_E14
ZP02_E15 ZP02_E16 ZP02_E17
0,00 ZP02_E18 ZP03_E18 ZP03_E17
26 ZP03_E01 ZP03_E02 ZP03_E0326
ZP03_E04
ZP03_E05
ZP03_E06 ZP03_E07
ZP03_E08
ZP03_E09 ZP03_E10 ZP03_E11
Recuperación
de energía
Enfriamiento
gratuito
ControlZP03_E12
ZP03_E13 ZP03_E14 ZP03_E15 ZP03_E16 ZP04_E01
No
No

UTA

Tipo

Sólo ventilación

Zona asociada

aire

Potencia calor (kW)

Rendimiento estacional calor
(%)

Potencia frío (kW)

-77777,00
Enfriamiento evaporativo
No

0

26

Recuperación de energía
No

Rendimiento estacional frío (%)
26

Enfriamiento gratuito

Control

Servicio asociado

Consumo de energía
(kWh/año)

No

Ventilación y bombeo

Nombre
Bomba AC

Tipo
Bomba

Calefaccion,Refrigeracion

1433,02

TOTALES

1433,02

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P01_E01

4,33

1,21

357,85

P01_E02

1,50

4,00

37,50

P01_E03

1,50

4,00

37,50

P01_E04

5,23

1,53

341,83

P01_E05

4,85

4,00

121,25

P01_E06

3,29

4,00

82,25

P01_E07

3,04

4,00

76,00

P01_E08

6,56

4,00

164,00
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
P01_E09

5,40

4,00

135,00

P01_E10

19,83

4,00

495,75

P01_E11

5,20

4,00

130,00

P01_E12

6,71

4,00

167,75

P01_E13

2,49

4,00

62,25

P01_E14

2,86

4,00

71,50

P01_E15

1,19

4,00

29,75

P01_E16

8,90

4,00

222,50

P01_E17

5,31

4,00

132,75

P01_E18

9,80

0,80

1225,00

P01_E19

1,47

4,00

36,75

P01_E20

0,72

1,00

72,00

P02_E01

5,88

4,00

147,00

P02_E02

5,67

4,25

133,41

P02_E03

4,40

4,50

97,78

P02_E04

6,29

4,70

133,83

P02_E05

4,40

4,50

97,78

P02_E06

6,14

4,60

133,48

P02_E07

8,29

6,21

133,49

P02_E08

7,19

5,38

133,64

P02_E09

7,62

5,71

133,45

P02_E10

4,40

5,70

77,19

P02_E11

4,40

5,71

77,06

P02_E12

4,40

5,82

75,60

P02_E13

4,40

5,60

78,57

P02_E14

4,40

5,48

80,29

P02_E15

2,20

4,00

55,00

P02_E16

4,79

4,00

119,75

P02_E17

5,21

4,00

130,25

P02_E18

5,23

1,25

418,40

P03_E01

5,88

4,00

147,00

P03_E02

5,67

4,25

133,41

P03_E03

6,01

4,50

133,56

P03_E04

6,29

4,70

133,83

P03_E05

6,02

7,00

86,00

P03_E06

6,14

4,60

133,48

P03_E07

8,29

6,21

133,49

P03_E08

7,19

5,38

133,64

P03_E09

4,40

5,70

77,19

P03_E10

4,40

5,70

77,19

P03_E11

4,40

5,70

77,19

P03_E12

4,40

5,80

75,86

P03_E13

7,47

5,60

133,39

P03_E14

7,32

5,50

133,09

P03_E15

5,76

1,00

576,00

P03_E16

4,79

4,00

119,75

P03_E17

5,21

4,00

130,25

P03_E18

2,63

4,00

65,75

P04_E01

1,50

7,00

21,43
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

81,95

perfildeusuario

P01_E02

16,39

noresidencial-16h-baja

P01_E03

16,83

noresidencial-16h-baja

P01_E04

65,23

perfildeusuario

P01_E05

15,67

perfildeusuario

P01_E06

16,93

perfildeusuario

P01_E07

24,98

perfildeusuario

P01_E08

17,40

perfildeusuario

P01_E09

22,22

perfildeusuario

P01_E10

6,93

perfildeusuario

P01_E11

14,60

perfildeusuario

P01_E12

5,68

perfildeusuario

P01_E13

15,22

perfildeusuario

P01_E14

17,54

perfildeusuario

P01_E15

15,97

perfildeusuario

P01_E16

11,23

perfildeusuario

P01_E17

7,17

perfildeusuario

P01_E18

120,44

perfildeusuario

P01_E19

116,73

perfildeusuario

P01_E20

105,98

perfildeusuario

P02_E01

20,37

perfildeusuario

P02_E02

23,47

perfildeusuario

P02_E03

22,14

residencial-24h-baja

P02_E04

22,14

perfildeusuario

P02_E05

22,14

residencial-24h-baja

P02_E06

21,84

perfildeusuario

P02_E07

16,15

perfildeusuario

P02_E08

18,60

perfildeusuario

P02_E09

17,55

perfildeusuario

P02_E10

17,55

residencial-24h-baja

P02_E11

17,55

residencial-24h-baja

P02_E12

17,32

residencial-24h-baja

P02_E13

17,78

residencial-24h-baja

P02_E14

18,25

residencial-24h-baja

P02_E15

103,90

perfildeusuario

P02_E16

24,98

perfildeusuario

P02_E17

7,32

perfildeusuario

P02_E18

79,78

perfildeusuario

P03_E01

20,37

perfildeusuario

P03_E02

23,47

perfildeusuario

P03_E03

22,14

perfildeusuario

P03_E04

22,14

perfildeusuario

P03_E05

22,14

perfildeusuario

P03_E06

21,84

perfildeusuario

P03_E07

16,15

perfildeusuario

P03_E08

18,60

perfildeusuario

P03_E09

17,55

residencial-24h-baja

P03_E10

17,55

residencial-24h-baja

P03_E11

17,55

residencial-24h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P03_E12

17,32

residencial-24h-baja

P03_E13

17,78

perfildeusuario

P03_E14

18,25

perfildeusuario

P03_E15

103,90

perfildeusuario

P03_E16

24,98

perfildeusuario

P03_E17

7,32

perfildeusuario

P03_E18

79,78

perfildeusuario

P04_E01

24,98

perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica
Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Nombre

Calefacción
Sistema solar térmico
Caldera de biomasa

Refrigeración

ACS

-

-

-

0,00

145617,00

-

559252,00

0,00

145617

0

TOTALES

559252

0,00

Eléctrica

Nombre

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)

Panel fotovoltaico

0,00

TOTALES
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática
1.

D2

Uso

CertificacionVerificacionNuevo

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
50,97

<151.43 A
151.43-246 B
.08
246.08-378.5

CALEFACCIÓN

ACS

C

8
378.58-492.16 D
492.16-605.73

B
E

605.73-757.17

F
G

=>757.17

A

28,73

5,86

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

A

A

9,64

6,73

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
Emisiones CO2 por consumo eléctrico

52,38

89968,78

Emisiones CO2 por combustibles fósiles

7,39

12687,61

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
INDICADORES PARCIALES
<1263.5 A
7
1263.57-20

268,27

CALEFACCIÓN

ACS

B

53.30
2053.30-315 C
8.92
3158.92-410

C

D

6.59
4106.59-5054.2 E
7
5054.27-6317.83
=>6317.83

A

162,82
F
G

11,07

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

A

A

54,64

39,73

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<16.51

<19.40

A

16.51-26.8 B
4
26.84-41.29 C
41.29-53.67
53.67-66.06

46,35

D
E

66.06-82.57
=>82.57

48.49-63.04
63.04-77.59
77.59-96.98

F
G
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

<1263.57 A
1263.57-20 B
53.30
2053.30-315

<151.43 A
151.43-24 B
6.08
246.08-378.

C

8.92
3158.92-4106. D
59
4106.59-5054.2

C

58
378.58-492.1 D
6
492.16-605.73

E

7
5054.27-6317.83 F

605.73-757.17

=>6317.83

=>757.17

G

E
F
G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<16.51

<19.40

A

16.51-26.8 B
4
26.84-41.29

C

41.29-53.67

A

19.40-31.5 B
2
31.52-48.49
48.49-63.04

D

53.67-66.06
66.06-82.57

E

77.59-96.98

F
G

=>82.57

D

63.04-77.59

E

C

F
G

=>96.98

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador
Valor

%
respecto
al
anterior

Refrigeración

Valor

%
respecto
al
anterior

ACS

Valor

%
respecto
al
anterior

Iluminación

Valor

%
respecto
al
anterior

Total

Valor

%
respecto
al
anterior

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Nombre del edificio

CEE Residencia d'Avis a Begues

Dirección

C/Ferran Muñoz 3 - - - - -

Municipio

Begues

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

Zona climática

D2

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

ninguno

08859
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Artur Garcia Cifre

NIF/NIE

44002633E

Razón social

Ecotec Enginyers S.L.P

NIF

B43952589

Domicilio

Aragó 9 - - - 5 1

Municipio

Barcelona

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail:

certificats@zeroconsulting.co
m
Ingeniero Industrial

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

08015
931002353

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**
Ahorro alcanzado (%)

Ahorro mínimo (%)

28,50

25,00

39,18

35,29

16,41

50,83

50,67

70,87

Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable**
B

A
268,27
Ahorro mínimo

Sí cumple

2053,30

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1
Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
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Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:
Fecha

11/07/2018

Firma del técnico verificador

Anexo I.

Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

1717,76

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Superficie
(m²)

Tipo

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Cubierta

Cubierta

488,84

0,28

Usuario

Solera

Suelo

715,10

0,36

Usuario

Fachada

Fachada

194,57

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

170,06

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

141,57

0,26

Usuario

Fachada

Fachada

157,84

0,26

Usuario

Sostre porxo entrada

Fachada

47,18

0,27

Usuario

Cubierta transitable

Cubierta

106,19

0,24

Usuario

Cubierta vegetal

Cubierta

167,25

0,27

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Modo de
obtención
transmitancia

Superficie Transmitancia Factor
(m²)
(W/m²K)
Solar

Tipo

Modo de obtención factor
solar

ventana

Hueco

157,72

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

27,76

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

210,72

1,34

0,50

Usuario

Usuario

ventana

Hueco

58,28

1,34

0,50

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre

Fecha
Ref. Catastral

Tipo

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

Tipo de Energía
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Generadores de calefacción
Caldera 1

Biomasa

120,00

26,00

Biomasa

Usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre

Tipo

Caldra Biomassa ACS

Potencia
Rendimiento
Nominal (kW) Estacional (%)

Combustible

120,00

214,00

Tipo energía
Biomasa

Modo de obtención
Usuario

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración
Nombre

Caldera y enfriadora

Tipo

Aut. mediante unidades terminales

Zona asociada
Potencia calor (kW)

ZP01_E01 ZP01_E02 ZP01_E03 ZP01_E04 ZP01_E05 ZP01_E06 ZP01_E07 ZP01_E08 ZP01_E09
ZP01_E10
ZP01_E011
ZP01_E012 ZP01_E013
ZP01_E014
ZP01_E015 ZP01_E016
ZP01_E017
Potencia
frío (kW)
Rendimiento
calor (%)
Rendimiento
frío (%)
ZP01_E018 ZP01_E019 ZP01_E020 ZP02_E01 ZP02_E02 ZP02_E03 ZP02_E04 ZP02_E05
0,00
0,00
3,12
0,00
ZP02_E06 ZP02_E07 ZP02_E08 ZP02_E09 ZP02_E10 ZP02_E11 ZP02_E12 ZP02_E13 ZP02_E14
ZP02_E15
ZP02_E16
ZP02_E17 ZP02_E18
ZP03_E18gratuito
ZP03_E17 ZP03_E01 ZP03_E02
Enfriamiento evaporativo
Recuperación
de energía
Enfriamiento
ControlZP03_E03
ZP03_E04
ZP03_E05 ZP03_E06 ZP03_E07
ZP03_E08 ZP03_E09 ZP03_E10 ZP03_E11 ZP03_E12
No
No
No
ZP03_E13 ZP03_E14 ZP03_E15 ZP03_E16 ZP04_E01
Nombre

UTA

Tipo

Sólo ventilación

Zona asociada
Potencia calor (kW)

aire
Potencia frío (kW)

Rendimiento calor (%)

-77777,00
Enfriamiento evaporativo
No

0

0

Recuperación de energía
No

Rendimiento frío (%)
0

Enfriamiento gratuito

Control

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

No

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

P01_E01

4,33

1,21

357,85

P01_E02

1,50

4,00

37,50

P01_E03

1,50

4,00

37,50

P01_E04

5,23

1,53

341,83

P01_E05

4,85

4,00

121,25

P01_E06

3,29

4,00

82,25

P01_E07

3,04

4,00

76,00

P01_E08

6,56

4,00

164,00

P01_E09

5,40

4,00

135,00

P01_E10

19,83

4,00

495,75

P01_E11

5,20

4,00

130,00

P01_E12

6,71

4,00

167,75

P01_E13

2,49

4,00

62,25

P01_E14

2,86

4,00

71,50

P01_E15

1,19

4,00

29,75

P01_E16

8,90

4,00

222,50

P01_E17

5,31

4,00

132,75

P01_E18

9,80

0,80

1225,00

P01_E19

1,47

4,00

36,75

P01_E20

0,72

1,00

72,00

P02_E01

5,88

4,00

147,00

P02_E02

5,67

4,25

133,41
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P02_E03

4,40

4,50

97,78

P02_E04

6,29

4,70

133,83

P02_E05

4,40

4,50

97,78

P02_E06

6,14

4,60

133,48

P02_E07

8,29

6,21

133,49

P02_E08

7,19

5,38

133,64

P02_E09

7,62

5,71

133,45

P02_E10

4,40

5,70

77,19

P02_E11

4,40

5,71

77,06

P02_E12

4,40

5,82

75,60

P02_E13

4,40

5,60

78,57

P02_E14

4,40

5,48

80,29

P02_E15

2,20

4,00

55,00

P02_E16

4,79

4,00

119,75

P02_E17

5,21

4,00

130,25

P02_E18

5,23

1,25

418,40

P03_E01

5,88

4,00

147,00

P03_E02

5,67

4,25

133,41

P03_E03

6,01

4,50

133,56

P03_E04

6,29

4,70

133,83

P03_E05

6,02

7,00

86,00

P03_E06

6,14

4,60

133,48

P03_E07

8,29

6,21

133,49

P03_E08

7,19

5,38

133,64

P03_E09

4,40

5,70

77,19

P03_E10

4,40

5,70

77,19

P03_E11

4,40

5,70

77,19

P03_E12

4,40

5,80

75,86

P03_E13

7,47

5,60

133,39

P03_E14

7,32

5,50

133,09

P03_E15

5,76

1,00

576,00

P03_E16

4,79

4,00

119,75

P03_E17

5,21

4,00

130,25

P03_E18

2,63

4,00

65,75

P04_E01

1,50

7,00

21,43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

81,95

perfildeusuario

P01_E02

16,39

noresidencial-16h-baja

P01_E03

16,83

noresidencial-16h-baja

P01_E04

65,23

perfildeusuario

P01_E05

15,67

perfildeusuario

P01_E06

16,93

perfildeusuario

P01_E07

24,98

perfildeusuario

P01_E08

17,40

perfildeusuario

P01_E09

22,22

perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E10

6,93

perfildeusuario

P01_E11

14,60

perfildeusuario

P01_E12

5,68

perfildeusuario

P01_E13

15,22

perfildeusuario

P01_E14

17,54

perfildeusuario

P01_E15

15,97

perfildeusuario

P01_E16

11,23

perfildeusuario

P01_E17

7,17

perfildeusuario

P01_E18

120,44

perfildeusuario

P01_E19

116,73

perfildeusuario

P01_E20

105,98

perfildeusuario

P02_E01

20,37

perfildeusuario

P02_E02

23,47

perfildeusuario

P02_E03

22,14

residencial-24h-baja

P02_E04

22,14

perfildeusuario

P02_E05

22,14

residencial-24h-baja

P02_E06

21,84

perfildeusuario

P02_E07

16,15

perfildeusuario

P02_E08

18,60

perfildeusuario

P02_E09

17,55

perfildeusuario

P02_E10

17,55

residencial-24h-baja

P02_E11

17,55

residencial-24h-baja

P02_E12

17,32

residencial-24h-baja

P02_E13

17,78

residencial-24h-baja

P02_E14

18,25

residencial-24h-baja

P02_E15

103,90

perfildeusuario

P02_E16

24,98

perfildeusuario

P02_E17

7,32

perfildeusuario

P02_E18

79,78

perfildeusuario

P03_E01

20,37

perfildeusuario

P03_E02

23,47

perfildeusuario

P03_E03

22,14

perfildeusuario

P03_E04

22,14

perfildeusuario

P03_E05

22,14

perfildeusuario

P03_E06

21,84

perfildeusuario

P03_E07

16,15

perfildeusuario

P03_E08

18,60

perfildeusuario

P03_E09

17,55

residencial-24h-baja

P03_E10

17,55

residencial-24h-baja

P03_E11

17,55

residencial-24h-baja

P03_E12

17,32

residencial-24h-baja

P03_E13

17,78

perfildeusuario

P03_E14

18,25

perfildeusuario

P03_E15

103,90

perfildeusuario

P03_E16

24,98

perfildeusuario

P03_E17

7,32

perfildeusuario

P03_E18

79,78

perfildeusuario

P04_E01

24,98

perfildeusuario
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1 Introducció
1.1 Dades bàsiques
1.1.1 Promotor
Nom empresa/entitat

Ajuntament de Begues

Adreça social

Avgda. Torres Vilaró, 4

CP
Municipi
Província
CIF
Telf
e-mail
Persona de contacte

08059
Begues
Barcelona
P0802000J
936 390 538
marcecjsp@begues.cat
Josep Marcé Condeminas

Taula 1: Dades promotor

1.1.2 Autors del projecte
Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col·legiat: 15.520
SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL
Adreça professional
Població
Telèfon
Correu electrònic

Pujada de la plaça, 2
17466 Vilopriu, Girona
649 768 786
joan@suno.cat

Web

www.suno.cat
Taula 2: Dades autors del projecte
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1.2 Introducció
L’Escola Sant Cristòfor disposa d’una caldera d’estella forestal per a abastir els dos edificis que
conformen l’Escola i la LLar d'infants El Guinyol. Aquesta caldera disposa d’una potència de
500kW i alimenta actualment a 3 circuits de calefacció i ACS, dos de l’Escola i un de l’escola
Bressol. Aquesta potència és suficient per als circuits actuals i en molts moments disposaria de
capacitat d’aportar energia sobrant.
El projecte d’instal·lació d’aquesta caldera, sota el nom de «projecte executiu per la construcció
d’un centre de producció i acopi de biomassa i sales de calderes per ceip “sant cristòfor”, llar
d’infants “el guinyol” i piscina municipal.», va ser redactat per David Jimènez Cano, Enginyer
Tècnic Industrial, de l’empresa Taller d’Enginyeria Ambiental, S.L.
Actualment s’està realitzant el projecte de construcció del centre de dia i habitatges dotacionals,
el qual requerirà un consum important d’energia tèrmica per a calefacció i ACS.
Així mateix en un futur es vol remodelar l’Antic Cap per a altres usos municipals. Aquest edifici
està situat al costat del centre de dia i requerirà també d’energia tèrmica per a calefacció.

1.3 Objectiu
El present projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques per a l’ampliació de
la xarxa de calor de l’Escola Sant Cristòfor per a poder abastir els dos edificis nous, mantenint les
calderes de suport per a moments de pics de consum i emergències.

1.4 Contingut i abast
El projecte inclou la instal·lació de la xarxa de calor per subministrar energia tèrmica al conjunt
dels edificis, la connexió a les instal·lacions existents i la connexió a les instal·lacions noves.
No entra dins l’abast del projecte les instal·lacions interiors o existents en els edificis, ni la
legalització d’aquestes.
El projecte està redactat per garantir la seguretat de les persones i els objectes, acollint-se a
l’actual normativa vigent.
El projecte analitza tots els elements que compondran la instal·lació, així com el seu ús i el seu
rendiment en funcionament.
La memòria descriptiva s’ha redactat de manera que compleixi amb les normatives d’aplicació.
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2 Informació prèvia
2.1 Emplaçament
L’edifici del Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals estarà situat a l’actual explanada que hi
ha al costat del Parc de Bombers. L’edifici municipal a reformar, Antic CAP, està situat al costat
del Centre de Dia. La sala de calderes de biomassa està situada a l’Escola Sant Cristòfor.
Concretament a:
Nou Centre de dia i d'habitatges Antic CAP
Dotacionals

Escola Sant Cristòfor

Adreça: Carrer de Ferran Muñoz, Adreça: Carrer de Ferran Adreça: Carrer de
2-14
Muñoz, 2
Jacint Verdaguer, 2
Codi Postal: 08059

Codi Postal: 08059

Codi Postal: 08059

Població: Begues

Població: Begues

Població: Begues

Mossèn

Veure més detall de la situació als plànols OC.01.- Situació i OC.02.- Emplaçament Edificis de la
xarxa.
Des de l’Escola es distribuirà la calor fins als edificis del Centre de dia i de l’Antic CAP veure més
detall al plànol OC.03.- Traçat de la xarxa.

2.2 Característiques de les instal·lacions existents
El conjunt d'edificis a calefactar i a subministrar ACS, per part de la xarxa de calor ampliada tenen
una superfície útil de l’ordre de 6.262 m2, repartits de la forma següent.
•
•
•
•

Escola Sant Cristòfor: 3.400 m2
LLar d'infants El Guinyol: 1.200 m²
Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals: 1,530 m²
Antic CAP: 132 m²

Els edificis actualment estan calefactats amb calderes de gas o gasoil.
2.3.1.- Sala de calderes de l’Escola Sant Cristòfor
La sala de calderes està formada per una caldera herz biomatic 500, de 500kW tèrmics, la qual
funciona amb estella forestal, amb la corresponent sitja soterrada al costat. A la sala de calderes
hi ha instal·lat dos dipòsits d’inèrcia de 4.000 litres cada un i després d’aquests dipòsits hi ha un
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col·lector amb tres sortides o circuits: Circuit C1 de l’Escola Sant Cristòfor, circuit C2 de la
Biblioteca i Gimnàs, i circuit C3 de LLar d'infants El Guinyol.

figura 1.- Col·lector de retorn dels circuits de la xarxa actual de calor
A més de la pròpia caldera de biomassa, la xarxa de calor existent disposa d’una caldera de
combustible fòssil a cada una de les sales (390+189kW a l’Escola i 116kW a la Llar d’infants ) les
quals es mantenen com a sistema d’emergència o com a suport durant les aturades per
manteniment.
2.3.2.- Sala de calderes del Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals
Actualment l’edifici no està construït, però hi ha el projecte executiu del mateix. La sala de
calderes estarà formada per una caldera de 120kW de gas natural la qual s’instal·larà com a
sistema de suport en cas de pic de potència o com a emergència en cas de fallada de la xarxa de
calor.
La sala té una superfície de XXm2, i està situada a la planta baixa. Aquesta sala a més de la
caldera disposarà de la resta d’elements hidràulics necessaris per al funcionament de la
instal·lació tèrmica.
2.3.3.- Sala tècnica de l’Antic CAP
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Aquest edifici serà reformat per a poder-lo adequar als nous usos. Actualment disposa d’una
caldera de gasoil per a poder donar subministrament de calefacció.

figura 2.- Caldera de gasoil existent a l’Antic CAP
Aquesta caldera alimenta a dos circuits amb les seves bombes corresponents
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3 Justificació de la solució proposada
3.1 Revisió de les càrregues tèrmiques dels edificis a calefactar
En base a l’experiència dels redactors del projecte, de la tipologia d’edificis construïts, del seu ús
i de la zona on s’emplacen, s’estimen les següents potències per als diferents edificis que
conformaran la xarxa ampliada:
Espai

Potència (kW)

Escola Sant Cristòfor

357

LLar d'infants El Guinyol

100
Total xarxa existent:

457

Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals

120

Antic CAP

15
Total ampliació de la xarxa:

TOTAL

135
592

Taula 3: Dades potència xarxa de biomassa.

Cal destacar que el Centre de dia i d’habitatges dotacionals disposarà d’un ús molt intensiu per
que fa a calefacció i ACS, i en canvi l’escola i l’Antic CAP disposa d’un funcionament una mica
més discontinu (molt concentrat a primeres hores del matí en el primer cas i a les tardes en el
segon). Per aquest fet, tot i disposar d’una caldera instal·lada de 500kW, i amb les inèrcies
existents i projectades (tant a la sala de calderes com la que es proposa instal·lar al nou centre)
fa que es proposi valorar l’extensió de la xarxa, instal·lant una caldera de suport al nou centre i
mantenint la de l’Antic CAP, de manera que ens permetin cobrir els pics de demanda a les hores
de màxim funcionament simultani tot aprofitant la biomassa en les hores de poc funcionament de
l’Escola per a donar la màxima cobertura als nous edificis.
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4 Descripció del projecte
4.1 Descripció general del projecte i de la solució adoptada
Es proposa ampliar la xarxa de calor que actualment abasteix als dos edificis de l’Escola Sant
Cristòfor i a la LLar d'infants El Guinyol. Per fer-ho en primer lloc s’ampliaran els col·lectors
actuals de la sala de calderes de biomassa de l’Escola Sant Cristòfor i s’ampliarà el sistema
d’expansió. A la mateixa sala es muntarà la bomba que distribuirà el calor cap a la nova ampliació
de la xarxa.
Per altra banda s’instal·larà una canonada preaïllada soterrada que comunicarà la sala de
biomassa amb els altres dos edificis: Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals i Antic CAP. Es
disposarà d’una arqueta amb claus de pas a la bifurcació per a facilitar aspectes de manteniment i
d’actuacions internes en les parcel·les corresponents.
Finalment es realitzarà la connexió a cada un dels nous edificis, mantenint les calderes existents
o proposades com a sistema de suport en pics de potència o en emergències i aturades de
manteniment.
Veure més detall de l’esquema de principi al plànol I.01.- Esquema hidràulic general.
L’ampliació de la xarxa de calor estarà formada pels elements següents:
1. Les actuacions de connexió a la sala de calderes de biomassa i prescripcions generals de
les instal·lacions hidràuliques.
2. La xarxa de distribució de calor (circuit primari de la xarxa de calor).
3. Els elements terminals i la complementarietat amb el sistema actual (circuits secundaris o
de consum de la xarxa de calor).
4. Els elements de regulació i control.

4.2 Actuacions de connexió a la sala de calderes de biomassa i prescripcions
generals de les instal·lacions hidràuliques.
Les actuacions necessàries per a l’ampliació de la xarxa de calor a realitzar a la sala de calderes
de biomassa estaran formades per:
1.- Ampliació dels col·lectors d’impulsió i retorn existents per a emplaçar-hi un nou circuit.
2.- Muntatge d’una bomba circuladora pel circuit corresponent a l’ampliació de la xarxa de calor
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3.- Muntatge d’una vàlvula mescladora de 3 vies per a la regulació de la temperatura d’impulsió a
la xarxa.
4.- Ampliació del sistema d’expansió actual, incrementant-lo 200 litres per a compensar les
dilatacions del nou circuit.
5.- Instal·lació de les canonades i vàlvules per a connectar-ho al tub preaïllat de distribució de
calor.
Aquest circuit s’executarà segons les indicacions descrites a l’esquema hidràulic (veure més
detall al plànol I.01. Esquema hidràulic General)

4.2.1 Canonades.
El material a utilitzar per les canonades haurà de poder suportar 95ºC. En el cas del projecte es
proposa acer inoxidable AISI-316 amb sistema d’unió per premsat amb diàmetres segons
esquema. Així no obstant podrà ser un altre material prèvia acceptació per part dels tècnics
municipals i de la direcció facultativa.
Alhora de determinar els diàmetres s’ha tingut en compte que la velocitat del fluid no superi els
2m/s i que les pèrdues de càrrega generades per metre de canonada no superessin en cap cas
els 30mmca/m (al tractar-se d’un tram curt).
Les canonades es suportaran mitjançant abraçadores isofòniques o bé les abraçadores
suportaran l’aïllament de manera que s’eviti la transmissió de vibracions de les canonades cap als
suports.
4.2.2 Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte.
S’instal·laran les vàlvules de bola amb les dimensions indicades a l’esquema hidràulic per a poder
independitzar els diferents elements del circuit (aquestes vàlvules podran ser de papallona
sempre que la seva finalitat sigui únicament sectoritzar el circuit per a tasques de reparació o
manteniment; en cap cas s’usaran per a regular els cabals).
Es disposarà de vàlvules de retenció de doble clapeta, una per a cada circuit, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, PN 16 atm, de dimensions indicades a l’esquema
hidràulic, per a poder garantir un correcte sentit de circulació.
S’instal·larà un filtre retenidor de residus a cada circuit abans de cada bomba i un altre abans de
cada bescanviador de plaques, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, amb cargol, dimensions indicades a l’esquema hidràulic, per a una pressió màxima de
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treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Aquest filtre retindrà les impureses que
pugui contenir l’aigua allargant la vida dels components del sistema.
Per tal de regular la temperatura d’impulsió a la xarxa ampliada, s’instal·larà una vàlvula
motoritzada de tres vies DN50, la qual anirà governada per la centraleta de control.
També es col·locarà un pressòstat connectat a la centraleta de control el qual emetrà una alarma
en cas de davallada de pressió.
S’instal·laran les sondes indicades a l’esquema, les quals seran submergibles amb la seva baina
corresponent. Així mateix es disposaran termòmetres de contacte per tal de poder veure el salt de
temperatura que es produeix entre l’anada i el retorn de cada circuit.
4.2.3 Sistema de buidat de la instal·lació.
Es disposa del sistema de buidat existent a la instal·lació. Així no obstant, si es considera oportú
es disposarà de dues aixetes de buidat a la part baixa del circuit de l’ampliació de la xarxa de
calor.
4.2.4 Sistema de purga de la instal·lació.
En els punts alts de la instal·lació s’ubicaran sistemes de purgadors automàtics de diàmetre
mínim 15 mm per a poder treure l’aire que pugui haver a la instal·lació (veure més detall al plànol
I.01. Esquema hidràulic General) tot i que aquests elements podran variar en funció dels traçats
que finalment es facin). Aquests purgadors disposaran d’aixeta mini o similar per tal de poder-los
tancar un cop purgat el circuit i evitar problemes derivats de la calç.
4.2.5 Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques.
En les tramades llargues de canonades es disposaran de dispositius per a compensar les
dilatacions tèrmiques (ja siguin sistemes autocompensats, lires o compensadors directes).
4.2.6 Conjunt de seguretat davant sobrepressió.
La instal·lació actual disposa de sistema de seguretat davant sobrepressions. Es mantindrà el
sistema existent, ampliant la capacitat d’expansió mitjançant un nou vas d’expansió de 200 litres.
4.2.7 Sistema d’expansió.
Amb l’objectiu d’esmorteir els esforços mecànics ocasionats per les dilatacions produïdes per
l’escalfament del fluid caloportador, s’instal·larà dos vasos d’expansió tancats de dimensions i
volums descrits a l’esquema hidràulic, a cada grup de seguretat, de 10 bar de pressió i
temperatura de treball fins a 110ºC, per a tal efecte. El dimensionat del vas d’expansió s’ha
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efectuat en base a la norma UNE 100155. Veure annex Càlculs apartat 2.1- Càlcul del vas
d'expansió (sala biomassa)Aquest vas d’expansió s’ubicarà tal i com s’ha comentat a l’apartat
anterior.
Veure més detall de la seva ubicació al plànol I.01. Esquema hidràulic General.
4.2.8 Bombes de circulació.
Per a la circulació de l’aigua calenta pel circuit d’ampliació de la xarxa de calor, s’instal·larà una
bomba de cabal variable (o amb variador) a part de les existents. Aquest tipus de bomba ajusta el
cabal en funció de les necessitats de demanda, essent molt més eficient que les bombes
estàndard i reduint considerablement les despeses de funcionament del sistema.
Més concretament s’instal·larà una bomba circuladora per al cabal i alçada manomètrica descrites
a la Taula 1, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, classe
d'eficiència energètica A, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v),
entrada externa 0-10V per a regulació de velocitat, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C;
amb pantalla gràfica integrada per a la indicació de l'estat de funcionament.
Bomba
Bomba Ampliació xarxa

Cabal
7,8 m³/h

Pèrdues de càrrega
25,3 mca

Taula 4: Característiques bombes de las sales tècniques.

S’instal·larà un pont de manòmetres a la bomba per a poder veure la caiguda de pressió. En cas
que aquesta dada la proporcioni la bomba es pot estalviar posar aquests manòmetres.
S’instal·larà també maniguets antivibratoris per a evitar la transmissió de vibracions de les
bombes cap als paraments i canonades.

4.2.9 Aïllament canonades.
Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes i sales tècniques (la qual es
considera local no calefactat) transporten aigua calenta a més de 40ºC, segons la IT 1.2.4.2. del
RITE, aquestes canonades hauran d’estar aïllades.
L’espessor de l’aïllament de les canonades serà, emprant el mètode simplificat de la IT en el qual
es parteix dels diàmetres de les canonades, la temperatura del fluid i suposant un aïllament amb
conductivitat tèrmica a 10ºC de 0,04 W/(mK), l'indicat al plànol I.01. Esquema hidràulic General
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Taula 5: Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’interior d’edificis
(taula 1.2.4.2.1)

Per altra banda, les tramades de la xarxa de calor que discorrin per l’exterior s’aïllaran amb un
aïllament tubular flexible d’espessor segons s’indica a la taula següent.

Taula 6: Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’exterior d’edificis
(taula 1.2.4.2.2)

Així mateix tots els accessoris (vàlvules, etc) també hauran d’estar aïllats amb una espessor
equivalent a la de la canonada en qüestió.
Pels dipòsits d’inèrcia s’exigirà que l’espessor mínim d’aïllament sigui igual o superior a 40mm
(igual al de canonada de més de 140mm de diàmetre).
S'han indicat els aïllaments de canonades en el plànol I.01 . Sistema Hidràulic General.

4.3 La xarxa de distribució de calor (circuit primari de la xarxa de calor).
Per la interconnexió dels diferents edificis de la xarxa, s’instal·laran canonades preaïllades de
polietilè d’alta densitat reticulat PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen EVOH, preaïllades amb
escuma de PEX o de Poliuretà i amb una coberta corrugada protectora de PEHD, amb
temperatura màxima de treball de 95ºC i la pressió màxima de 6 bar.
El material de les canonades pot ser modificat de comú acord amb la direcció facultativa i els
tècnics municipals.
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figura 3.Exemple de canonada preaïllada (font logstor)
És important que la canonada disposi de barrera antidifusió d’oxigen ja que aquest element,
l'oxigen, genera molts problemes de corrosió en els components i els materials plàstics
acostumen a tenir problemes de difusió d’oxigen cap a l'interior de la canonada. Així mateix si
s'empra una canonada que tingui com a aïllament PUR, també haurà de disposar de barrera
antidifusió d'oxigen a la coberta per a protegir l'aïllament.
Per a comprovar que els aïllaments de les canonades compleixen amb les exigències del RITE,
s’haurà de comprovar que les pèrdues tèrmiques totals de la xarxa no superin el 4% de la
potència màxima que transportarà.
Veure més detall de les seccions i recorreguts de canonades a els plànols OC.02- Emplaçament
dels edificis i recorregut canonades i OC.03.- Detalls rases.
Aquesta canonada soterrada s’instal·larà en el fons de la rasa seguint el detall constructiu del
plànol de recorregut de canonades i les indicacions de l’apartat següent.
Per la mateixa rasa, com s’indica al detall, es farà passar un tub corrugat de diàmetre 63 pel qual
es distribuirà el cablejat de control. Es posarà cinta senyalitzadora per a facilitar la identificació
dels passos de canonades durant els treballs futurs que es puguin realitzar.
Es disposarà a més, si correspon, d’una arqueta prefabricada de formigó per al pas
d’instal·lacions elèctriques i de control amb tapa transitable, de 40x40x40, cada 40 m o canvi de
direcció. Es disposarà també d’arqueta de 75x75x70cm a la bifurcació cap als edificis
consumidors (Antic CAP i Centre de dia) en la qual es disposaran vàlvules per a poder sectoritzar
els diferents trams.
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4.3.1.- Moviment de terres i execució de rases
Les rases per al pas d’instal·lacions tindran el traçat descrit en el plànol OC.02 i seguiran
l’amplada i profunditat descrites en els detalls de tipologia de rasa del plànol OC.03.-Detalls
rases. La profunditat indicada és la mínima del traçat, entenent que la màxima estarà en funció
dels pendents i del punt més baix del traçat.
No es disposa de plànols actualitzats dels serveis. Per aquest motiu, per a realitzar les rases es
prestarà especial atenció a les instal·lacions existents, i hi haurà d’haver l’instal·lador a obra per a
subsanar els possibles contratemps que es puguin produir. Així mateix s’avisarà a les companyies
subministradores dels treballs a realitzar.
Abans de començar a fer les rases, es realitzaran diverses cates per a localitzar les instal·lacions
i poder replantejar els traçats i la profunditat de les rases en funció d’això. En cas que pel traçat
proposat es detectin instal·lacions existents, es comprovarà si es pot executar el traçat mantenint
les distàncies reglamentàries (30cm en el cas de canonada paral·lela a gas, 20cm en el cas de
canonada soterrada de subministrament elèctric i per sota del seu nivell) i en cas que no sigui
possible la Direcció Facultativa conjuntament amb els tècnics municipals estudiaran canviar el
traçat.
El replanteig dels nivells de la part inferior de les rases es realitzarà de manera que només hi hagi
un punt baix en tot el seu recorregut (per evitar la formació de sifons). En cas que per la tipologia
del terreny o pels creuaments amb serveis existents, això no sigui possible, s’haurà d’instal·lar
una arqueta amb un sistema de purgat en els punts alts que es puguin generar.
Pel cas de les rases sobre paviment de panots o de voreres, abans d’actuar s’intentarà
desmuntar les filades de peces que puguin quedar afectades, intentant poder reaprofitar les
peces en la posterior reconstrucció. Després es procedirà al tall del formigó i repicat. Un cop
acabada l'actuació, es reposarà el formigó i finalment les peces si és el cas. En cas de que les
peces s’hagin malmés caldrà substituir-les per peces noves.
Un cop realitzades les rases, es posarà sorra fina com a llit per les instal·lacions, es posaran els
tubs i es cobrirà els mateixos també amb una capa de sorra. És molt important complir amb els
gruixos de sorra indicats en els plànols ja que permetran, a més de protegir els tubs, atenuar les
dilatacions i contraccions dels mateixos. Es realitzarà el reompliment de la rasa amb terra de la
mateixa, es posaran cintes indicadores i es procedirà al cobriment (tot segons els detalls de rasa
del plànol OC.03.-Detalls rases. El reompliment es realitzarà en tongades de 30 cm amb
compactació per mitjans mecànics (granota o similar). És molt important realitzar una correcta
compactació i humectació per a evitar futurs assentaments no previstos.
Es prestarà especial atenció a les profunditats de soterrament dels tubs i a les distàncies entre
ells, així com es vetllarà per a deixar la vertical del tub de la xarxa de calor lliure de pas de tubs.
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Abans de procedir al tapat de les rases, es realitzarà les proves hidràuliques de pressió que el
fabricant dels tubs requereixin per a assegurar la qualitat del mateix.
La runa extreta de l’enderroc dels paviments de les rases, així com la possible terra sobrant, es
portaran a abocador autoritzat de manera separada.
Per a l’execució de les rases en carrers, s’haurà de coordinar l’actuació amb les interferències
d’ús dels espais (comunicant talls de carrers en els moments necessaris) i caldrà preveure la
correcta senyalització i separació de les zones de treball respecte a les zones de pas dels
usuaris, així com preveure els passos provisionals per a vehicles i vianants. Es recomana fer
l’actuació principal (fins a arqueta de bifurcació) en dues fases (lligades a les longituds de les
canonades). Es prestarà també especial atenció a la neteja de carrers durant i al final de l’obra.

Figura 4.- rampa formigó fins a la sala de
calderes

Figura 5.- Accés vorera fins a la sala de calderes

Figura 6.- tram calçada carrer Jacint Verdaguer

Figura 7.- tram cruïlla entre Jacint Verdaguer i
Ferran Muñoz
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Figura 8.- tram calçada carrer Ferran Muñoz

Figura 9.- arribada a la parcel·la

Figura 10.- Exemple de possible creuament amb instal·lació de sanejament cruïlla entre Ferran
Muñoz i carrer la rambla (font: Google streetview)

Al llarg del traçat de les rases caldrà refer alguns elements viaris tipus rampes entre paviments,
esquenes d’ase, passos de vianants de ressalt o pintures. La part proporcional d’aquestes
actuacions s’entenen incloses dins la corresponent partida de vial.
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4.4 Actuacions a la Sala 1.- Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals.
Actualment s’està elaborant el projecte del Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals. Aquest
centre disposarà d’una caldera de gas natural la qual es mantindrà per a poder cobrir els pics de
consum i per tal de poder garantir el subministrament tèrmic en cas de fallada de la biomassa o
de la xarxa (per la naturalesa de l’edifici i dels seus usuaris és imprescindible).
A la mateixa sala de calderes a on hi haurà emplaçats els circuits de consum, caldera i altres
elements tècnics, es faran arribar els tubs soterrats de la xarxa de calor i s’instal·larà la
subestació de bescanvi.
La subestació de bescanvi estarà formada pel bescanviador de plaques, els filtres, vàlvules,
vàlvules de retenció, comptador d’energia, vàlvula regulador de cabal, manòmetres, sondes de
temperatura i aïllament.
El bescanviador de plaques, el qual independitzarà el circuit primari de la xarxa de calor dels
circuits secundaris de consum, serà d’acer inoxidable AISI-316 amb juntes de NBR Nitrilo, o
sistema equivalent, amb les dimensions i característiques descrites a l’annex 1.- Annex de
càlculs. Aquests bescanviadors de plaques, tant si són muntats «in situ» com si formen part d’un
kit premuntat es dissenyaran per a una temperatura de primari de 80/65 (entrada-sortida) i
una temperatura de secundari de 60/75 (entrada-sortida), amb la potència (un cop
incrementada pel corresponent factor de seguretat) resumida a la taula següent:

Emplaçament

Potència

Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals

150 kW

Taula 7: Potències bescanviadors de plaques

Així mateix, amb l’objectiu de donar certa histèresi al funcionament a la xarxa, atenuar al màxim
pics de consum i reduir l’engegada de la caldera de suport, s’instal·larà a la mateixa sala un
dipòsit acumulador d’inèrcia de 2.500 litres. Cal prestar especial atenció a les dimensions del
mateix per a garantir que es pugui encabir a l'espai destinat al mateix i que pugui entrar per les
portes previstes a tal efecte.
Les característiques d’aquest dipòsit d’inèrcia s’adjunten a continuació:
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Dipòsit d’inèrcia
Model
Volum acumulació
Tipus
Diàmetre amb aïllament
Alçada
Material
Aïllament
Boques
Pressió Màxima
Temperatura màxima
altres

VOLTER 2500 o similar
2.500 litres
Vertical, estratificat amb discs estratificadors, aïllat amb
boques especials
1450 mm
2450 mm
Acer negre
Espuma de poliuretà flexible de 100 mm
2''
6 bar
95ºC o superior
Boca de purgat i de buidat de 1''1/2 i per sondes de 1/2''
Taula 8: Dades dipòsit d’inèrcia

En els dipòsits s’instal·larà dues sondes submergibles, o per carril, que aniran connectades al
sistema de regulació, purgador a la part alta del mateix i punt de buidat.
S’instal·larà un col·lector el qual permetrà agafar el calor de la xarxa de calor o de la caldera de
suport. Per tal que la caldera de suport no escalfi la totalitat del dipòsit d’inèrcia, es connectarà el
retorn a una de les boques intermitges.
Es disposarà d’una bomba electrònica per al bescanviador de plaques i d’una bomba electrònica
per la caldera (aquesta segona, de la mateixa manera que la caldera de gas, queda fora de
l’abast del present projecte formant part del projecte de construcció del centre de dia).
Més concretament s’instal·larà una bomba circuladora per al cabal i alçada manomètrica descrites
a la Taula 1, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, classe
d'eficiència energètica A, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v),
entrada externa 0-10V per a regulació de velocitat, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C;
amb pantalla gràfica integrada per a la indicació de l'estat de funcionament.
Bomba
Bomba Subestació de bescanvi
Bomba caldera de gas (150kW)

Cabal
6,9 m³/h
8,6 m³/h

Pèrdues de càrrega
5 mca
2,6 mca

Taula 9: Característiques bombes de las sales tècniques.
A sortida del dipòsit d’inèrcia s’instal·larà el corresponent col·lector al que es connectarà els
circuits de consums interiors (de nou aquesta part formarà part del projecte de construcció del
centre de dia).
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S’instal·larà a més del present el corresponent mòdul de regulació i control de la xarxa el qual
gestionarà l’engegada de la caldera de suport, la posició de la vàlvula reguladora així com el
monitoratge i seguiment de les temperatures i dels comptadors d’energia.
Tot segons les indicacions dels plànols I.03.- Esquema hidràulic Sala de calderes del Nou Centre
de dia i d'habitatges Dotacionals i I.04.- Planta connexió al Nou Centre de dia i d'habitatges
Dotacionals

4.5 Actuacions a la Sala 2.- Antic CAP
L’Antic CAP el qual serà remodelat per als nous usos municipals disposa d’una caldera de gasoil
per a donar servei de calefacció i ACS. Aquesta caldera es mantindrà per a poder cobrir els pics
de consum i per tal de poder garantir el subministrament tèrmic en cas de fallada de la biomassa
o de la xarxa.
A la mateixa sala tècnica de la caldera a on hi ha actualment emplaçats els circuits de consum,
caldera i altres elements tècnics, es faran arribar els tubs soterrats de la xarxa de calor i
s’instal·larà la subestació de bescanvi.
La subestació de bescanvi estarà formada pel bescanviador de plaques, els filtres, vàlvules,
vàlvules de retenció, comptador d’energia, vàlvula regulador de cabal, manòmetres, sondes de
temperatura i aïllament.
El bescanviador de plaques, el qual independitzarà el circuit primari de la xarxa de calor dels
circuits secundaris de consum, serà d’acer inoxidable AISI-316 amb juntes de NBR Nitrilo, o
sistema equivalent, amb les dimensions i característiques descrites a l’annex 1.- Annex de
càlculs. Aquests bescanviadors de plaques, tant si són muntats «in situ» com si formen part d’un
kit premuntat es dissenyaran per a una temperatura de primari de 80/65 (entrada-sortida) i
una temperatura de secundari de 60/75 (entrada-sortida), amb la potència (un cop
incrementada pel corresponent factor de seguretat) resumida a la taula següent:
Emplaçament

Potència

Antic CAP

20 kW
Taula 10: Potències bescanviadors de plaques

La sortida del bescanviador de plaques es connectarà al circuit actual, intercalant-hi una vàlvula
de 3 vies la qual commutarà de manera automàtica la posició de 1.- xarxa de calor o 2.- caldera
de gasoil.
S’instal·larà a més del present el corresponent mòdul de regulació i control de la xarxa el qual
gestionarà l’engegada de la caldera de suport, la posició de la vàlvula reguladora així com el
monitoratge i seguiment de les temperatures i del comptador d’energia.
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Tot segons les indicacions dels plànols I.05.- Esquema hidràulic Sala tècnica de l’Antic CAP i
I.06.- Planta connexió xarxa del Antic CAP.

4.6 Sistemes de tractament d’aigua
El fluid que es farà circular per l’interior de la xarxa de distribució de calor serà aigua tractada. La
qualitat de l’aigua pot afectar molt el funcionament de la xarxa, generant (en el cas d’aigua no
tractada) problemes de corrosió, incrustacions, reducció de la secció de pas, obstrucció dels
bescanviadors reduint-ne el rendiment o el desgast de materials pel transport de partícules.
Es recomana omplir la instal·lació amb aigua descalcificada i filtrada per a poder reduir els
problemes de calcificacions i corrosions produïdes per la calç.
Els paràmetres de qualitat de l’aigua recomanada per emprar a la xarxa seran els de la taula
següent:
Paràmetre
Conductivitat elèctrica (µm/cm)
pH
Oxigen (mg/l)
Alcalins (nmol/l)

Valor
100-1500
9,5-10
<0,02
<0,02

Taula 11: Valors acceptats per la qualitat de l’aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)

Per aconseguir aquesta qualitat a partir de l'aigua de la xarxa municipal s'instal·laran un sistema
domèstics de descalcificació a la sala de calderes de biomassa situada en el Escola Sant
Cristòfor. El primer ompliment de la xarxa serà fet amb aigua descalcificada.

4.7 Sistema de control i comptabilització de consums
4.7.1 Comptabilització de consums
D’acord amb la IT 1.2.4.4 del RITE, s’instal·larà un comptador d’energia tèrmica generada a cada
un des edificis als que es doni servei des de l’ampliació de la xarxa. Aquest comptador
s’instal·larà a la sortida del bescanviador de plaques.
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4.7.2 Sistema de control de la instal·lació
Per a poder fer una bona gestió i seguiment del funcionament de la xarxa, es requerirà d’un
sistema tipus domòtic que compleixi amb els requeriments següents:
•

•

•

•

•
•

•

•

Engegada de la bomba circuladora de la xarxa de calor quan hi hagi demanda en
algun dels circuits dels secundaris dels edificis, amb capacitat de regulació del cabal
de les bombes mitjançant una entrada 0-10V que actuarà sobre les mateixes.
Regulació de les vàlvules reguladores de cabal de l’entrada de cada subestació de
bescanvi per a mantenir la temperatura de consigna indicada a cada moment a
secundari en funció dels consums que hi hagi (mitjançant un 0-10V o Fase-ComuFase).
Regulació i monitoratge de la càrrega del dipòsit d’inèrcia del centre de dia mitjançant
dues consignes i dues o més sondes de referència (temperatura superior i inferior) i
possibilitat de programació horària.
Regulació i engegada de les calderes de suport (gas al centre de dia i gasoil a l’antic
CAP) i vàlvules o bombes permetent tres escenaris:
1.- funcionament habitual amb energia de la xarxa de calor.
2.- en el cas de pic de demanda, engegada de la caldera de suport i actuació de la
bomba corresponent o vàlvula de 3 vies.
3.- Engegada periòdica de la caldera de suport (i corresponent actuació de
commutació) per assegurar un funcionament periòdic de la mateixa.
Comptatge hores de funcionament de les calderes.
Recollida i comunicació de:
◦ Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure
potencial que disposa la mateixa).
◦ Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari o als secundaris (sales).
◦ Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI).
◦ Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del dipòsit d’inèrcia i calderes.
◦ Alarma de fallada de la bomba de distribució de calor.
Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de
temperatura mínima dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de
sobretemperatura.
Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:
◦ Temperatura Superior i inferior dipòsit d'inèrcia del centre de dia
◦ Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits.
◦ Temperatura de les calderes de suport.
◦ Temperatura exterior.
◦ Alarmes produïdes.
◦ Actuació de les bombes i elements
◦ Estat de demanda o no els diferents consumidors.
◦ Consums d’energia dels consumidors
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•
•
•
•
•
•

•
•

Monitoratge de l’energia tèrmica entregada (comptador d’energia).
Enviament de missatge a tres o més mòbils comunicant que s’ha produït una
incidència.
Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.
Actuació manual de les diferents sortides.
Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic,
usuari mantenidor i usuari administrador (usuaris diferenciats per edificis).
Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefacció i ACS).
Possibilitat de programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i temperatura
inferior a la reduïda, amb reincorporació del mode hivern al cap d'un període de
temps).
Generació d’informes o gràfics o balanços que permetin avaluar el grau d’eficiència
energètica i proposar mesures d’estalvi energètic.
Integració dels controls de les instal·lacions d'energia solar tèrmica.

Veure més detall al plànol I.07.- Esquema de control.
Existeixen diferents proveïdors que poden oferir controls amb capacitat de gestionar i visualitzar
tot el descrit, abans d'implementar-ho revisar amb la direcció facultativa que la solució proposada
compleixi amb els punts abans descrits.
Tots els components, junt amb els interruptors generals i relés d’actuació s’instal·laran en carril
DIN dins els armaris instal·lats a tal efecte a cada una de les sales tècniques.
Per a la interconnexió entre els diferents elements de control, degut a la distància, s’emprarà
cable de fibra òptica el qual discorrerà per dins del tub corrugat de control de les rases. Als
extrems s’instal·larà el corresponent conversor de fibra a ethernet.
4.7.3 Instal·lacions elèctriques
L’alimentació elèctrica de les bombes de circulació, així com de les vàlvules o del sistema de
control serà monofàsica. Caldrà adaptar la instal·lació existent a les diferents sales per a poder
donar subministrament a aquests elements amb Fase, Neutre i terra a 230VAC i 50Hz.
En tot cas es seguiran les prescripcions del REBT.
Les línies s’executaran amb cablejat de coure flexible de classe 5, tipus lliure d’halògens de
reduïda emissió de fums i opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aïllament
450/750V, tipus H07Z1-K (AS). Els elements de conducció de cables seran de característiques
equivalents als classificats com “no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN
50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.
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Es garantirà un nivell d'il·luminació mig en servei a la sala de màquines de 200 lux a la zona
d'inspecció i manteniment amb una uniformitat mitjana de 0,5.
S’instal·larà un sistema de protecció contra sobretensions permanents i transitòries en la
capçalera del subquadre per tal d’evitar els danys que una actuació d’aquest tipus pot generar
sobre les plaques de control.

4.8 Justificació del compliment de la normativa aplicable
4.8.1 Seguretat estructural
Es compliran amb les prescripcions descrites en el CTE DB SE.
4.8.2 Seguretat en cas d'incendi
Per la naturalesa de l’actuació no li seran d’aplicació.
4.8.3 Salubritat
Per la naturalesa de l’actuació no li seran d’aplicació els documents HS2, HS3, HS4 i HS5.
4.8.4 Seguretat d'utilització i accessibilitat
Per la naturalesa de l’actuació no li seran d’aplicació.
4.8.5 Protecció contra el soroll
Pel que respecta a la generació de soroll per part de la bomba de l’ampliació de la xarxa, es
complirà les indicacions mostrades al DB-HR del CTE, especialment pel que fa a vibracions.
4.8.6 Estalvi d'energia
Es seguiran les prescripcions descrites al RITE, tal i com s’ha justificat a l’apartat 4 Descripció del
projecte.

4.9 Termini i condicions per a l’execució de les instal·lacions tèrmiques
La recepció en obra d’equips i material, així com controls d’entrega, execució i instal·lació
acabada es realitzaran segons el plec de condicions generals i tècniques.
Com a norma general es seguiran els articles que es citen a continuació.
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Pel que fa a la recepció en obra d’equips i materials es complirà amb l’article 20 del capítol IV del
RITE.
El control de l'execució de la instal·lació complirà amb l’article 21 del capítol IV del RITE. El
control de la instal·lació acabada es complirà amb l’article 22 del capítol IV del RITE.
Pel que fa a la recepció de l’obra civil associada a la construcció de l’edifici auxiliar i rases, es
seguiran els criteris prescrits al Codi Tècnic de l’Edificació i normes específiques de materials.
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5 Normativa aplicable
Normativa general




Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei
52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i
posteriors modificacions.

Normativa estatal





Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries
(ITE) i es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis
Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007
Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Normativa autonòmica
















Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i
els productes.
Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei
provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models
normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en
els edificis.
Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que
han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.
Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits
de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial,
d’aclariment sobre els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i
d’instal·lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses
instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel
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Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries (ITE).

Normes UNE que cal considerar














60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per
congelació, que utilitzen combustibles gasosos.
100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de
legionel·la en instal·lacions.
123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació.
100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.
100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.
EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels
sistemes de ventilació i condicionament de recintes.
Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefacción. Parte 5: Calderas especiales para
combustibles sólidos, de carga manual y automàtica y potencial útil nominal hasta 500kW.
Terminología, requisitos, ensayos y marcado.
UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies

Contra Incendis











Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació
(CTE). DB SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors
modificacions i correccions d’errors.
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat
Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i
correcció d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005.
Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de
Protecció contra Incendis (RIPCI)
Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificació dels productes de
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc
Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005
Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010

Paràmetres ambientals, soroll i vibracions



Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
Ponència Ambiental, de 22 de març de 2011, de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
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Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll.
Llei 16/2002, de 28 de juny, per la qual s’aprova la Llei de Protecció contra la
Contaminació acústica (DOGC 3675, del 11/07/2002).
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels
residus de construcció i enderroc.
Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de Residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per
la seva aplicació.
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

Instal·lacions Elèctriques






Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost
Instruccions tècniques complementàries ITC BT
Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a
l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.
Normes UNE descrites.

Seguretat i Salut




Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada
per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals)
RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.

Altres normes



Pla General d'Ordenació Urbana.
Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
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6 Planificació
Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit
els permisos municipals corresponents.
La durada estimada de les actuacions serà d'entre 60 i 90 dies naturals en funció de tipus
d’empresa i dels recursos humans que es destinin.
Especialment per a l’execució de les rases es recomana prendre especial atenció a les mesures
de protecció de les zones de treball i al tancament dels espais de treball per a evitar riscos, així
com a la interferència dels treballs amb els serveis i amb els usos dels carrers afectats.
S’haurà de coordinar l’actuació amb les interferències d’ús dels carrers (comunicant talls,
senyalitzacions, terminis, etc) i caldrà preveure els passos provisionals per a vehicles i vianants.
Es recomana fer l’actuació principal de la xarxa (fins a arqueta de bifurcació) en dues fases
(lligades a les longituds de les canonades), per tal de no tenir la totalitat del recorregut afectat de
manera simultània.
Veure més detall de les actuacions a realitzar i de la proposta d'ordre i planificació de les mateixes
a l'Annex 4.- Planificació Actuacions.

7 Ordre de prioritat entre els documents bàsics
Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:
1.- Plànols
2.- Amidaments
3.- Memòria
Davant la mancança d’alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el document
que contempli l’aspecte deficient a la resta.
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8 Resum econòmic
El pressupost d’execució material dels treballs descrits ascendirà a 90.691,45 € (NORANTA MIL
SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS). Un cop aplicats el
benefici industrial del 6%, les despeses generals del 13% i el 10% d'IVA (degut a que el present
projecte formarà part del del centre de dia i s’aplicarà el mateix tipus), el Pressupost d’execució
per contracta (PEC) amb IVA ascendirà a 118.715,11 € (CENT DIVUIT MIL SET-CENTS QUINZE
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS).
A la taula següent es resumeix el pressupost:
RESUM PRESSUPOST - Instal·lació de biomassa i xarxa de calor
Concepte
1 Obra civil i ajudes
2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
4 Sala tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional
5 Sala tècnica Antic CAP
6 Instal·lació de control
7 Gestió de Residus
8 Seguretat i Salut

Import (€)
1.009,80
59.693,64
6.149,10
9.985,70
2.510,79
6.347,55
1.030,46
3.964,41

Total PEM (Pressupost d'Execució Material)

90.691,45

Despeses Generals d'empresa (13%)

11.789,89

Benefici Industrial (6%)

5.441,49

Subtotal PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) sense IVA
IVA 10% *

107.922,83
10.792,28

Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte)

118.715,11

Taula 12: Resum Pressupost
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9 Conclusions
Amb el present projecte, format per la memòria tècnica, l’estat d’amidaments, el pressupost
vinculat als mateixos, els plànols de construcció, esquemes hidràulics i elèctrics, el plec de
condicions, així com diversos annexos complementaris, es disposa de tota la informació tècnica
necessària per a l’execució de l’ampliació de la xarxa de calor de biomassa objectes del mateix.

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col·legiat: 15.520
Signatura:

Figueres, 12 de juliol de 2018
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP´
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Annex 1. Annex de càlculs

Per a l’ampliació de la instal·lació de
biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per
a abastir al nou Centre de Dia i
d’habitatges Dotacionals i a l’antic CAP
de Begues
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ANNEX 1. Càlculs
S'inclou en aquest document, la següent informació sobre els càlculs realitzats:
1.
2.
3.
4.

Càlcul de les canonades principals
Càlcul del vas d'expansió
Càlcul dels bescanviadors
Càlcul de les bombes
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1.- Càlcul de les canonades principals.
Tram

Descripció tram

Cabal (l/h)

Cabal (m3/h) Cabal (l/s) material constant j

D interior D exterior D interior
D estimat normalitzat comercial normalitzat Velocitat
Número de
(mm)
(mm)
(mm)
(m)
fluid (m/s) Reynolds Re

Coeficiente de
rozamiento λ

coef pendent
carrer i traçats

Longitut
Conductes L
(m):

Longitut
Conductes
corr L (m):

De dipòsit a T xarxa
DI-Col
Tramada dipòsit inèrcia a col·lector
Col-prea
Tramada col·lector a tub preaïllat
Soterrat
Tub preaïllat a T
Soterrat
Tub preaïllat a T
DI-Bio
Tramada col·lector a tub preaïllat
DI-Col
Tramada de col·lector a dipòsit

34.023
7.759
7.759
7.759
7.759
34.023

34,02
7,76
7,76
7,76
7,76
34,02

9,45
2,16
2,16
2,16
2,16
9,45

acer
acer
PEHD
PEHD
acer
acer

2,2
2,2
2,4
2,4
2,2
2,2

72,00
45,07
49,16
49,16
45,07
72,00

72,1
51,0
51,4
51,4
51,0
72,1

76
54
63
63
54
76

0,072
0,051
0,051
0,051
0,051
0,072

2,31
1,05
1,04
1,04
1,05
2,31

457643,16
147538,08
146389,92
146389,92
147538,08
457643,16

0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01

1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02

6,00
6,00
450,00
450,00
6,00
6,00

6,12
6,12
459,00
459,00
6,12
6,12

De T xarxa a Centre de dia
Soterrat
Tub preaïllat de T a Centre de dia
Interior
Tramada interior sala
Interior
Tramada interior sala
Soterrat
Tub preaïllat de T a Centre de dia

6.897
6.897
6.897
6.897

6,90
6,90
6,90
6,90

1,92
1,92
1,92
1,92

PEHD
acer
acer
PEHD

2,4
2,2
2,2
2,4

47,18
43,25
43,25
47,18

51,4
51,0
51,0
51,4

63
54
54
63

0,051
0,051
0,051
0,051

0,92
0,94
0,94
0,92

130124,38
131144,96
131144,96
130124,38

0,02
0,02
0,02
0,02

1,02
1,02
1,02
1,02

41,00
6,00
6,00
41,00

41,82
6,12
6,12
41,82

862
862
862
862

0,86
0,86
0,86
0,86

0,24
0,24
0,24
0,24

PEHD
acer
acer
PEHD

2,4
2,2
2,2
2,4

22,79
20,89
20,89
22,79

26,2
25,6
25,6
26,2

32
28
28
32

0,026
0,026
0,026
0,026

0,44
0,47
0,47
0,44

31910,27
32658,17
32658,17
31910,27

0,02
0,02
0,02
0,02

1,02
1,02
1,02
1,02

73,00
6,00
6,00
73,00

74,46
6,12
6,12
74,46

Tram de subestació a inèrcia
Interior
de subestació a col·lector
Interior
de col·lector a dipòsit
Interior
retorn

6.897
6.897
6.897

6,90
6,90
6,90

1,92
1,92
1,92

acer
acer
acer

2,2
2,2
2,2

43,25
43,25
43,25

51,0
51,0
51,0

54
54
54

0,051
0,051
0,051

0,94
0,94
0,94

131144,96
131144,96
131144,96

0,02
0,02
0,02

1,02
1,02
1,02

6,00
4,00
10,00

6,12
4,08
10,20

Tram de caldera de gas a inèrcia
Interior
de subestació a col·lector
Interior
de col·lector a dipòsit
Interior
retorn

8.621
8.621
8.621

8,62
8,62
8,62

2,39
2,39
2,39

acer
acer
acer

2,2
2,2
2,2

46,76
46,76
46,76

51,0
51,0
51,0

54
54
54

0,051
0,051
0,051

1,17
1,17
1,17

163931,20
163931,20
163931,20

0,02
0,02
0,02

1,02
1,02
1,02

2,00
4,00
6,00

2,04
4,08
6,12

De T xarxa a Antic CAP
soterrat
Tub preaïllat de T a Antic CAP
Interior
Tramada interior sala
Interior
Tramada interior sala
soterrat
Tub preaïllat de T a Antic CAP

Taula Càlculs canonades principals (1/2)
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Tram

Descripció tram

De dipòsit a T xarxa
Bio-DI
Tramada biomassa- dipòsit
Bio-DI
Tramada biomassa- dipòsit
Soterrat
Tub preaïllat a T
Soterrat
Tub preaïllat a T
DI-Bio
Tramada biomassa- dipòsit
Bio-DI
Tramada biomassa- dipòsit

Pèrdues de
càrrega
conducte
(mca)

Pèrdues de
càrrega
conducte
(mmca)

Pèrdues de
càrrega per m
(mmca/m)

0,28
0,11
7,89
7,89
0,11
0,28

280,19
109,20
7891,32
7891,32
109,20
280,19

45,78
17,84
17,19
17,19
17,84
45,78

inèrcia
inèrcia

inèrcia
inèrcia

De T xarxa a Centre de dia
Soterrat
Tub preaïllat de T a Centre de dia
Interior
Tramada interior sala
Interior
Tramada interior sala
Soterrat
Tub preaïllat de T a Centre de dia

De T xarxa a Antic CAP
soterrat
Tub preaïllat de T a Antic CAP
Interior
Tramada interior sala
Interior
Tramada interior sala
soterrat
Tub preaïllat de T a Antic CAP

0,59
0,09
0,09
0,59

0,67
0,06
0,06
0,67

585,06
88,86
88,86
585,06

672,17
61,67
61,67
672,17

13,99
14,52
14,52
13,99

9,03
10,08
10,08
9,03

Accessoris tram

colzes de 90 (7), T (2), vàlvules
colzes de 90 (4), T (2), vàlvules
Manguito (2), vàlvula (1)
Manguito (2), vàlvula (1)
colzes de 90 (4), T (2), vàlvules
colzes de 90 (7), T (2), vàlvules

Longitud
equivalent M
(accessoris)

(2), dipòsit inèrcia (2), col·lector (1)
(2), filtre (1)

(2), retenció (1)
(2), col·lector (1)

Manguito (1)
Colzes de 90 (4), T (1), vàlvules (3), filtre (1), bescanviador (1)
Colzes de 90 (4), T (1), vàlvules (2), retenció (1), comptador (1)
Manguito (1),

Manguito (1)
Colzes de 90 (4), T (1), vàlvules (3), filtre (1), bescanviador (1)
Colzes de 90 (4), T (1), vàlvules (2), retenció (1), comptador (1)
Manguito (1)

20,6
11,3
0,52
0,52
11,3
20,6

0,06
10,4
20
0,06

5,6
6,55
12,55
5,6

Pèrdues de
càrrega
elements
singulars
(mca)

Total pèrdues
de càrrega
accessoris
(mca)

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10

0,00
2,80
0,00
0,00

0,00
2,80
0,00
0,00

Pèrdues de
càrrega
accessoris
(mmca)

1,84
1843
0,20
202
0,01
9
0,01
9
0,20
202
1,04
1043
TOTAL Bomba (mca)

Pèrdua de
càrrega total
tram (mca)

2,12
0,31
7,90
7,90
0,31
1,32
19,71
majorat 1,2

2123,30
310,81
7900,26
7900,26
310,81
1323,30

1
2951
290
1
TOTAL (mca)

0,59
3,04
0,38
0,59
5,51
Majorat 1,2

585,90
3039,85
379,24
585,90

51
2866
126
51
TOTAL (mca)

0,72
2,93
0,19
0,72
5,47
Majorat 1,2

722,72
2927,68
188,14
722,72

TOTAL Bomba (mca)

25,22

0,00
2,95
0,29
0,00

0,05
2,87
0,13
0,05

Capacitat
aigua
canonades
(m3)

Pèrdua de
càrrega total
tram (mmca)

TOTAL (volum)

0,0250
0,0125
0,9524
0,9524
0,0125
0,0250
1,98

TOTAL (volum)

0,0868
0,0125
0,0125
0,0868
0,20

TOTAL (volum)

0,0401
0,0032
0,0032
0,0401
0,09

Volum (m3)
Volum (litres)

Tram de subestació a inèrcia
Interior
Tub preaïllat
Interior
Tramada aèria
Interior
Tramada aèria

0,09
0,06
0,15

88,86
59,24
148,09

14,52
14,52
14,52

Colzes de 90 (6), T (1), Vàlvules (2), bescanviador
colzes de 90 (4), T (1), vàlvules (2), col·lector (1), dipòsit inèrcia (1)
colzes de 90 (6), T (1), vàlvules (2), retenció (1), filtre (1), comptador (1)

11,1
8,1
19,4

2,80
0,50
0,00

2,96
0,62
0,28

2961
618
282
TOTAL (mca)

3,05
0,68
0,43
4,99
majorat 1,2

3050,02
676,84
429,76

Tram de caldera de gas a inèrcia
Interior
Tramada aèria
Interior
Tramada aèria
Interior
Tramada aèria

0,04
0,09
0,13

43,77
87,54
131,30

21,46
21,46
21,46

Colzes de 90 (6), T (1), Vàlvules (2), caldera de gas (1)
colzes de 90 (4), T (1), vàlvules (2), col·lector (1), dipòsit inèrcia (1)
colzes de 90 (6), T (1), vàlvules (2), retenció (1), filtre (1), comptador (1)

11,1
8,1
19,4

0,50
0,50
0,00

0,74
0,67
0,42

738
674
416
TOTAL (mca)

0,78
0,76
0,55
2,51
majorat 1,2

43,77
87,54
869,46

2,26 m3
2.264,96 litres
0,0125
0,0083
0,0208

TOTAL (volum)

0,04
0,0042
0,0083
0,0125

TOTAL (volum)
Volum (m3)
Volum (litres)

0,03
0,07 m3
66,68 litres

Taula Càlculs canonades principals (2/2)
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2.1- Càlcul del vas d'expansió (sala biomassa)
VAS D'EXPANSIÓ
Disseny segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzarà segons UNE 100155
Fòrmula
Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)
Vt = Volum total del vas
ΔV = Augment volum instal·lació = V x Ce
Ce = coeficient dilatació aigua de 4º a T treball (veure taula)
PM = Pressió absoluta màxima de treball (0,9xPvs)
el menor de 0,9xPvs+1 o Pvs+0,65
Pvs = Pressió de tarat de la vàlvula de seguretat (Bar)
Pm = Pressió absoluta mínima instal·lació (alçada geomètrica +0,2)

1.- Volum instal·lació
Volum canonades

m3
2,26496

litres
2.264,96

Volum total

2,44496

2.444,96

2.- Augment de volum
Ce =
veure taula
ΔV =
V x Ce

0,04000
97,79851

100ºC
litres

3

Bar

3,70
3,65
3,65

Bar
Bar
Bar

L'alçada geomètrica
m+0,2
Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar

3,00
0,50
1,50

m
Bar
Bar

(PM) / (PM-Pm)

1,70

Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)

166

Litres

TOTAL MÍNIM A INSTAL·LAR

200

Litres

200
200

Litres
Litres

3.- Pressions
Pvs

Pressió de tarat de vàlvula

PM

0,9xPvs+1
Pvs+0,65
el mínim serà

Hm
Pm rel
Pm

4.- Volum total
5.- Volum a instal·lar

Sala Caldera biomassa
TOTAL INSTAL·LAT

nota: aquest volum es sumarà al ja existent a la instal·lació de l'edifici
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2.2- Càlcul del vas d'expansió (sala gas)
VAS D'EXPANSIÓ
Disseny segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzarà segons UNE 100155
Fòrmula
Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)
Vt = Volum total del vas
ΔV = Augment volum instal·lació = V x Ce
Ce = coeficient dilatació aigua de 4º a T treball (veure taula)
PM = Pressió absoluta màxima de treball (0,9xPvs)
el menor de 0,9xPvs+1 o Pvs+0,65
Pvs = Pressió de tarat de la vàlvula de seguretat (Bar)
Pm = Pressió absoluta mínima instal·lació (alçada geomètrica +0,2)

1.- Volum instal·lació
Volum canonades
Acumuladors d'inèrcia

m3
0,06668
2,50000

litres
66,68
2.500,00

Volum total

2,56668

2.566,68

2.- Augment de volum
Ce =
veure taula
ΔV =
V x Ce

0,03280
84,18703

90ºC
litres

3

Bar

3,70
3,65
3,65

Bar
Bar
Bar

L'alçada geomètrica
m+0,2
Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar

9,00
1,10
2,10

m
Bar
Bar

(PM) / (PM-Pm)

2,35

Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm)

198

Litres

TOTAL MÍNIM A INSTAL·LAR

200

Litres

200
200

Litres
Litres

3.- Pressions
Pvs

Pressió de tarat de vàlvula

PM

0,9xPvs+1
Pvs+0,65
el mínim serà

Hm
Pm rel
Pm

4.- Volum total
5.- Volum a instal·lar

Sala Caldera biomassa
TOTAL INSTAL·LAT

nota: aquest volum es sumarà al ja existent a la instal·lació de l'edifici
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3. Càlculs del bescanviadors
3.1.- Bescanviador Centre de dia
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3.1.- Bescanviador Antic CAP.
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4.- Càlcul de les bombes. Bomba xarxa
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Bomba bescanviador a dipòsit centre dia
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Annex 2. Estudi de seguretat i salut

Per a l’ampliació de la instal·lació de
biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per
a abastir al nou Centre de Dia i
d’habitatges Dotacionals i a l’antic CAP
de Begues
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ANNEX 2. Estudi de seguretat i salut

1 Dades de l'obra
Tipus d'obra: Ampliació d’una xarxa de calor per donar servei al Nou Centre de dia i
d'habitatges Dotacionals i a l’Antic CAP des de la sala de calderes de biomassa de l’Escola Sant
Cristòfor. S’inclou en la instal·lació la part d’obra civil associada.
Emplaçament: Carrer de Ferran Muñoz, 2-14, 08059 de Begues
Promotor: Ajuntament de Begues
Autors del projecte: Joan Oliver Casanellas de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Joan Oliver Casanellas de SUNO
Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

2 Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia: Terreny pla amb lleuger desnivell.
Característiques del terreny: terreny coherent, nivell freàtic: baix
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

2.1 Introducció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).

2.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l’obra o prop de l’obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
a)Evitar riscos.
b)Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c)Combatre els riscos a l'origen.
d)Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e)Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g)Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball.
h)Adoptar mesures que posin per davant la protecció col×lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors,
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els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

2.3 Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

2.4 Mitjans i maquinària
-

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

2.5 Treballs previs
-

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

2.6 Enderrocs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes

2.7 Moviments de terres i excavacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Interferències amb la resta d’usos de la via pública

2.8 Fonaments i soleres
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
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- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d’encofrats
- Fallides de recalcaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.9 Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.10 Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
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- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.11 Instal·lacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobreesforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

2.12 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex ii
del r.d.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn
del lloc de treball
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat,
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.13 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de
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treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
2.13.1

Mesures de protecció col-lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l’obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
2.13.2

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual
serà obligatòria
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- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
2.13.3

Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
2.13.4

Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3 Normativa aplicable
- Regalment de Seguretat i Higiene en el Treball . Decret de 31 de gener de 1940 del Ministerio
de Trabajo, ( BOE 34,03/02,1940 ) Regalment derrogat, exepte cap. VII " Andamios " per
l'Ordenanza general de Seguridad e higiene en el trabajo " ( Orden 9 març 1971 ).
- Ordre de 20 de maig de 1952 per la que s’aprova el Reglament de Seguretat del treball en la
indústria de la construcció vidre i ceràmica ( BOE 167,15/06/1952 )
* Modificació de l'article 115. Ordre 10 desembre de 1953 ( BOE 356, 22/12/1953 )
-Ordre de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i Higiene
en el treball. ( BOE núm 64,64, de 16-17/03/1971 )
- Decret 423/1971 de 11 de març per la que es regulen la constitució i composició i funcions del
comitè de seguretat i higiene en el treball.
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- Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques de la
Construcció ( NTE,).
- Ordre del 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’aparells elevadors per a
obres. ( BOE 170, 18/07/1977 )
* Modificació article 65 . Ordre 7/3/1981 ( BOE 63, 14/03/1981 )
- Ordre del 19 de desembre de 1977 per la que es modifica la instrucció complementaria MI-BT025 del vigent R.E.T.B.T.( BOE 141, 14/06/1977 ) ( CE-BOE 170 18/07/1977)
- Reglament d'explosius, Decret 2114/1978 de 2 de març, de la Presidència del Govern ( BOE
214, 07/09/1978 )
* Modificació Real Decret 829/1980, de 18 d' abril ( BOE 109, 06/05/1980 )
- Ordre de 28 de juliol de 1980 per la que es modifica la instrucció MI-BT 040 aprovada per ordre
31 d’octubre de 1973 en la que es refereix a la concessió a Entitats de Títol d’Instal·lador
autoritzat.
- Ordre 30 de setembre de 1980 per la que es disposa les normes UNE que es citen siguin
considerades com d’obligat compliment, incloent-les en la instrucció MI-BT 044 del R.E.B.T.
- Reial Decret 1945/1986 de 26 de maig pel que s’aprova el Reglament de Seguretat en les
màquines. ( BOE 238, 04/10/1986)
* Modificació R.D. 590/1989 de 19/05//89 ( BOE 132, 03/06/89 )
* Instrucció Tècnica Complementària I.T.C. - MSG-SM1 Ordre de 8 d'abril 1991 ( BOE 87,
11/04/1991 )
* Modificació R.D. 830/1991 de 24/05 ( BOE 130, 31/05/1991 )
- Ordre de 6 d’Octubre de 1986 per la que es determinen els requisits de dades que hagin de
reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball. ( BOE 117, 16/05/1988 )
- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designació de A.E.N.O.R.
com a entitat reconeguda.
- Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. ( BOE 91, 15/04/1988 )
- Reial Decret 474 de 30 de març de 1988 que recull l’ampliació de la directiva 84/528 C.E.E.
aparells elevadors d’utilització mecànic.( BOE 121, 20/05/1988 )
- Ordre de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la instrucció tècnica Complementària MIEAEM-2 Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre desmuntables per
obres.( BOE 162, 07/07/1988 ) ( CE - BOE 239, 05/10/1988 ).
* Modificación . Orden 16 d'abril de 1990 ( BOE 98, 24/04/1990 ) ( CE-BOE 115, 14/05/1990).
* ITCMIE- AEM4 del Reglament a d'aparells d'elevació i manutenció referent grues mòbils
autopropulsades R.D. 2370/1996 de 18/11/ del Ministeri d'Indústria i Energia ( BOE 24/12/1996 )
- Disposicions de l'aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a la aproximació de
les legislacions dels Estats membres sobre màquines
R.D. 1435/1992, de 27/11/ ( BOE 297, 11/12/1995 )
* Modificacions R.D. 56/1995 de 20 de gener ( BOE 33, 08/02/1995 )
* Relació de les Normes harmonitzades en l’àmbit del R.D. . Resolució de 1 de juny de 1996
( BOE 155, 27/06/1996 )
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- Regulació de les condicions per comercialització i lliure circulació intracomunitària dels
equips de protecció individual
R.D. 1407/1992 de 20/11 ( BOE 311, 28/12/1992) ( CE-BOE 42, 24/02/1993 )
*Modificació R.D. 159/1995 de 3/02 ( BOE 57, 08/03/1995 )
- Reglament sobre treballs de risc d'amiant
Ordre 31/11/1984 ( BOE 267, 07/11/1984 ) ( CE-BOE 280, 22/11/1984 )
* Normes complementaries . Ordre 7/1/198 ( BOE 13, 15/01/1987)
* Prevenció i reducció de contaminació del medi ambient produïda per l'amiant . R.D. 108/1991,
1/02 ( BOE 32, 06/02/1991 ) ( CE-BOE 43, 19/02/1991 )
* Modificació dels articles 2,3,13 de l'Ordre de 31 octubre de 1984 pel que s'aprova el Reglament
de treball amb risc d'amiant, i l'article 2 de l'Ordre de 7 de gener de 1987 pel que s'estableixen les
normes complementaries a l'esmentat reglament.
* Ordre 26/07/1993 ( BOE 186, 05/08/1993 )
Obligatorietat de l'inclusió de l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els projectes
d'edificació i obres públiques.
R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 )
* Reial Decret 84/1990 de 19 de gener, pel que es dona nova redacció als articles 1,4,6, i 8 del
Reial Decret 555/1986 del 21 de febrer, i es modifiquen parcialment les tarifes d’honoraris
d’Arquitectes, aprovada per Reial Decret 2512/1987 de 17 de juny i d’aparelladors i Arquitectes
Tècnics aprovades per el Reial Decret 314/1979 de 19 de gener.
Model de llibre d'incidències
Ordre 29/06/1987, del Departament de Treball ( DOGC 862 i 863, 10 i 13/07/1987 )
Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988 )
- Reial Decret 88/1990 de 26 de gener protecció dels treballadors mitjançant la prohibició de
determinats agents específics o determinades activitats.
Protecció de treballadors en front de riscos derivats de l’explosió i soroll durant el treball.
R.D. 1316/1989 de 27/11 ( BOE 263, 02/11/1989 ) ( CE-BOE 295, 09/12/1989 , I 126,
26/05/1990 )
Text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors
R.D. 1/1995, de 24 de març ( BOE 29/03/1995 )
- Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà l’obra.
Prevenció de riscs laborals
Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 )
- Reglament dels serveis de prevenció . R.D. 39/1997 de 17 de gener ( BOE 27, 31/01/1997 )
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball R. D.
485/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 )
R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular
dorsolumbars, per els treballadors.
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R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els
centres de treball.
R.D. 665/1997 de 12 de maig ( BOE 124, 24/05/1997 ) . Sobre protecció dels treballadors contra
riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball.
R.D. 773/1997 de 30 de maig ( BOE 140, 12/06/1997 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció individual .
R.D. 1215/1997 de 18 juliol ( BOE 188, 07/08/1997 ) Sobre disposicions mínimes de Seguretat i
salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre ( BOE 256 25/12/1997 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat
i salut en les obres de construcció
- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu
apartat homologacions )
- També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col·legiat: 15.520
Signatura:

12 de juliol de 2018
SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS, SCCLP
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Annex 3. Instruccions de
manteniment
Per a l’ampliació de la instal·lació de
biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per
a abastir al nou Centre de Dia i
d’habitatges Dotacionals i a l’antic CAP
de Begues
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ANNEX 3. Instruccions de manteniment

1 Dades bàsiques de la instal·lació
1.1 Emplaçament de la instal·lació
Nou Centre de dia i d'habitatges Antic CAP
Dotacionals

Escola Sant Cristòfor

Adreça: Carrer de Ferran Muñoz, Adreça: Carrer de Ferran Adreça: Carrer de
2-14
Muñoz, 2
Jacint Verdaguer, 2
Codi Postal: 08059

Codi Postal: 08059

Codi Postal: 08059

Població: Begues

Població: Begues

Població: Begues

Mossèn

Taula 13: Dades emplaçament

1.2 Breu descripció de la instal·lació
L’ampliació de la xarxa de calor està formada per la connexió a la sala de calderes de biomassa
(equip de bombeig, barrejadora i sistema de control), la canonada de distribució soterrada, la
connexió hidràulica i de control a les instal·lacions del Nou Centre de dia i d'habitatges
Dotacionals i la connexió a les instal·lacions de l’Antic CAP.
Queden excloses d’aquest manual de manteniment, les actuacions necessàries per al
correcte funcionament dels circuits interiors existents, de la caldera de biomassa i dels
circuits de la xarxa de calor existents (les quals disposaran del seu propi manual).
AQUEST MANUAL SERÀ COMPLEMENTARI AL MANUAL D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA
BOMBA, BESCANVIADORS DE PLAQUES I DEMÉS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ ELS
QUALS SERAN ADJUNTATS A AQUEST DOCUMENT.

2 Objecte
L’objecte del present document és:
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- la descripció de les instruccions de seguretat, control i maniobra.
- la descripció del programa de funcionament.
- la descripció del programa de manteniment preventiu.
- la descripció del programa de gestió energètica.
Tot això per al correcte manteniment de la instal·lació de xarxa de calor, amb l’objectiu de complir
amb les prescripcions tècniques de seguretat, bon funcionament, allargament de la vida útil i
eficiència de la instal·lació.
Aquest document serà revisat i entregat amb la finalització d’obra, incloent-ho totes les
modificacions que es puguin haver produït durant l’execució així com el llistat dels equips
instal·lats i manuals específics. Aquest document serà guardat amb la resta de documentació
tècnica de la instal·lació, i se n’entregarà una còpia a l’empresa mantenidora.

3 Advertències de seguretat i riscs
El manteniment de la caldera i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei
Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació.
Abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment cal prestar especial atenció a les mesures de
seguretat. Tant a la caldera, com a la sitja de biomassa com a la instal·lació hi pot haver els
següents riscos:
Perill

general Atenció:
Abans de realitzar cap tasca de manteniment, obrir portes, accedir a la sitja,
treure revestiments, accedir al quadre de control, per motius de seguretat cal
apagar l’interruptor general de la caldera, protegir-lo per a evitar accionament
accidentals i advertir de forma visible que s’estan realitzant tasques de
manteniment.

Perill
cremades!

Atenció: Perill de cremades! Les parts internes de la caldera, les parts de la
de xemeneia i evacuació de fums, i les canonades poden escalfar-se molt
(T>50ºC) amb perill de cremades.
No obrir la porta de la cambra de combustió durant el funcionament de la
instal·lació.
No manipular cap element sense protegir-se amb guants.
Realitzar les tasques de manteniment quan la caldera estigui freda.
Els dipòsits de cendres i visos sense fi d’extracció poden escalfar-se.
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Atenció: Perill de patir lesions per acció d’elements giratoris!
Perill de lesions La sitja de la caldera disposa de diversos elements giratoris que poden produir
per
elements lesions per talls i atrapaments:
- rotor amb ballestes que giren de manera automàtica
giratoris!
- els visos sense fi d’alimentació i extracció de cendres.
- parts internes de la caldera (cremador, graella mòbil o viatgera).
- el sistema de neteja dels bescanviadors de fums.
- els motors i ventiladors.
Apagar l’interruptor general abans de realitzar qualsevol actuació i bloquejar-lo
per a evitar actuacions accidentals.
Atenció: Perill de patir lesions per electrocució!
Perill
per
Abans d’obrir la tapa de l’armari de distribució o de desmuntar algun element
electrocució!
elèctric, apagar l’interruptor general de la caldera de biomassa per a evitar
que quedin elements amb alimentació elèctrica.
Prestar especial atenció als cables i al seu estat.
Usar guants i ulleres de seguretat per a evitar riscos.
Atenció: Perill per gasos inflamables i tòxics!
Perill per gasos Si el manteniment o la neteja no es realitza de manera adequada poden
inflamables
i produir-se fugues de gas de combustió. Aquest gas és inflamable i tòxic.
Treballar amb la caldera apagada.
tòxics!
Usar ulleres i màscara de protecció i sensor de CO.
Accionar l’extractor de fums de manera manual (des del control de la caldera)
abans d’iniciar les tasques de manteniment.
Mantenir la sala airejada durant les tasques de manteniment i neteja.
No obrir de manera sobtada les portes de la cambra de combustió ni del
circuit d’extracció de fums.
En cas de fugues del gas de combustió, apagar ràpidament la caldera i
instal·lació elèctrica i deixar ventilar bé la sala.
Atenció: Perill d’incendi!
S’ha de complir la normativa vigent de prevenció d’incendis. Si no es realitza
Perill d’incendi! correctament el manteniment i neteja hi ha perill d’incendi.
Cal seguir identificar els elements de seguretat i prevenció d’incendi abans
d’iniciar les tasques de manteniment, i en cas de no ser-hi aportar-los.
Cal identificar els recorreguts d’evacuació en cas d’emergència.
Cal realitzar les neteges periòdiques i complir amb les prescripcions del
manual per a evitar males combustions.
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4 Consideracions a tenir en compte abans d'actuar en sitges de
biomassa.
- Abans d’entrar a una sitja de biomassa (ja sigui pèl·let o estella), obrir els accessos, boques de
descàrrega i deixar ventilar uns 15 minuts.
- Emprar el mesurador de CO per a verificar que la seva concentració està sota els nivells
permesos.
- Deixar sempre els accessos a la sitja oberts, indicats i no estar mai sol.
- Abans d’entrar a una sitja de biomassa, assegurar que l’alimentador i dispositius mecànics estan
aturats (i que no es poden activar automàticament). Deixar una nota en el panell de control
conforme s’està realitzant tasques de manteniment, per a evitar que es produeixin actuacions
involuntàries.
- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.
- Informar i notificar que es procedirà a realitzar actuacions de manteniment.
- No entrar personal que no estigui format.
Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de caigudes accidentals i risc
d’atrapament

5 Consideracions a tenir presents abans d'actuar sobre les calderes
de biomassa.
- Aturar la caldera abans de realitzar cap actuació (i deixar que finalitzi el procés de combustió).
- Ventilar la cambra de combustió abans de realitzar-hi cap actuació.
- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar riscs d’atrapaments.
- Desconnectar la caldera del quadre elèctric per a evitar electrocucions.
- Anar amb compte amb les superfícies calentes.
- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.
- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.
- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.
- No actuar personal no format.
Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de cremades per superfícies calentes i per
foc, risc d’electrocució i risc d’atrapament.
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6 Instruccions per efectuar l’aturada de la instal·lació
Tot i que no entra a l’abast del present manual, el manteniment de la caldera i de la instal·lació ha
de ser realitzat per personal autoritzat o Servei Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus
de caldera i instal·lació. Abans de realitzar les tasques de manteniment cal tenir present que pot
ser necessari aturar el sistema o una part del mateix per a poder actuar amb seguretat. En aquest
cas existiran tres nivells d'actuació de més general a més específic:
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Existeixen tres nivells (de més general a més específic) d’aturada del sistema:
1.- Desconnexió elèctrica de la caldera
S’actuarà sobre l’Interruptor General Automàtic (INT. GENERAL)
situat al quadre elèctric.
Aquesta actuació deixarà sense corrent elèctric a tots els
dispositius de la sala de calderes i de control. Si s’executa, les
bombes deixen de funcionar i es pot generar un
sobreescalfament de la caldera. Només utilitzar aquest sistema
en cas de necessitat.
Si mai es vol procedir a la desconnexió elèctrica (per a desús
durant un temps) procedir primer amb l’aturada descrita a
l’apartat 3 i fer la desconnexió al cap d’unes hores quan la
temperatura de la caldera hagi disminuït.
2.- Parada d’emergència de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor o polsador vermell situat al
cos de la caldera.
Aquesta actuació atura l’alimentació elèctrica de tots els
components de la caldera (però no afecta a la instal·lació
elèctrica de la sala). Aquesta actuació la realitzarem en cas que
calgui aturar de cop la caldera per emergència en algun dels
seus components o per a tasques de manteniment del quadre de
control.
3.- Parada del funcionament de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor, selector o menú de pantalla
tàctil, situat al quadre de control de la caldera.
Aquesta actuació atura l’alimentació i combustió de la caldera
però permet el funcionament de l’extractor de fums per a evitar
que el foc retorni pel canal d’alimentació i per a escombrar la
cambra de combustió.
Aquesta actuació la realitzarem en cas que vulguem aturar el
funcionament de la caldera per alguna emergència en
l’alimentació del combustible o quan es vulgui deixar un temps
sense utilitzar.
Taula 14: Nivells d'actuació per efectuar l’aturada.

Si es vol realitzar alguna actuació sobre les bombes o electrovàlvules, es procedirà a
desconnectar-les elèctricament mitjançant els interruptors automàtics del quadre elèctric. Veure
més detall al plànol d’esquema unifilar.
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En qualsevol cas, durant les actuacions de manteniment que requereixin una aturada total o
parcial del sistema, el mantenidor col·locarà senyalitzacions d'advertència per a evitar una
actuació involuntària que pugui generar un accident o mal funcionament.

7 Instruccions per efectuar la sectorització de la instal·lació.
Amb l’objectiu de poder sectoritzar les diferents parts de la instal·lació hidràulica (bé sigui per
actuacions de manteniment, de funcionament o de reparacions), s’han disposat vàlvules de pas
per a independitzar tots els circuits i elements susceptibles a ser desmuntats. Veure més detall a
l’esquema hidràulic.
En el cas dels vasos d’expansió, hi haurà vàlvula de pas la qual quedarà bloquejada per a evitar
un possible error. EN CAP CAS HA D’ESTAR TANCADA DURANT EL FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ.
De la mateixa manera, els equips generadors de calor disposen de vàlvules de pas les quals
poden tancar-se en cas d’haver de realitzar alguna operació de manteniment o reparació. ABANS
DE TANCAR-LA, ASSEGURAR QUE LA CALDERA ESTIGUI APAGADA I QUE NO HI HAGI
COMBUSTIBLE A L’INTERIOR DE LA MATEIXA. Quan es vulgui restablir el funcionament,
primer obrir les vàlvules de pas, verificar el funcionament de les bombes per a poder dissipar
temperatura i després tornar a posar en servei la caldera.
Pel que fa a les bombes, també disposen de vàlvules de pas per a poder realitzar la neteja del
filtres de protecció o tasques de reparació. Abans de tancar-les assegurar que s’ha aturat la
bomba i en cap cas tornar-la a posar en marxa fins que les aixetes tornin a estar obertes.

8 Condicions normals i límit de funcionament de la instal·lació
La instal·lació i els seus components ha estat dissenyada per a treballar amb el rang de
condicions següents.
Paràmetre

Valor habitual

Valor mínim

Valor màxim

Pressió

1,5 bar

0,5 bar

3 bar

Temperatura

Segons element Segons element

95°C

Taula 15: Condicions funcionament.
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El fluid de treball serà aigua descalcificada i filtrada segons les característiques següents:
Paràmetre
Conductivitat elèctrica (µm/cm)
pH
Oxigen (mg/l)
Alcalins (nmol/l)

Valor
100-1500
9,5-10
<0,02
<0,02

Taula 16: Paràmetre aigua.

Qualsevol valor que difereixi de les mateixes haurà de ser estudiat i revisat pel personal de
manteniment (així com les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'esmentada
anomalia).

9 Programa de funcionament
La present instal·lació donarà servei per a calefacció als edificis: Antic CAP, Nou Centre de dia i
d'habitatges Dotacionals, LLar d'infants El Guinyol i Escola Sant Cristòfor. La seva temporada de
funcionament serà tot l’any.
Es marcaran temperatures de confort a mantenir en l’horari de les activitats del centre, de
reducció durant els períodes de neteja o anteriors al moment de confort i s’aturarà durant les
hores en les que no hi hagi presència al centre. De la mateixa manera es programarà mitjançant
el control centralitzat, els dies en “ mode ACS” en els quals la temperatura de consigna serà la
necessària per a poder mantenir les condicions òptimes dels dipòsits d’ACS i dels xocs tèrmics
periòdics que s’hagin de fer per a mantenir la seguretat.
Periòdicament, un cop cada mes, es posaran en marxa les calderes de gas natural per tal de
verificar que estan operatives per si mai s’han de posar en mode de servei.

10 Programa de manteniment preventiu.
A la taula següent s’adjunta el llistat de tasques a realitzar, amb codi identificador i la seva
periodicitat, les quals seran complementàries a les actuacions a realitzar relacionades amb les
instal·lacions existents:
OPERACIÓ
Actuacions a realitzar a la visita mensual
Comprovació de pressió d'aigua en circuits i caldera

Periodicitat
m
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Comprovació de la temperatura en circuits i caldera
Comprovació del tarat dels elements de seguretat
Revisió del funcionament de bombes

m
m
m

Actuacions a dues vegades per temporada (visita semestral)
Revisió i neteja dels filtres d’aigua
Actuacions a realitzar un cop per temporada (visita anual)
Revisió i neteja dels bescanviadors de plaques
Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic
Revisió de la xarxa de conductes segons criteris de la norma UNE 100012
Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330
Verificació de la vàlvula de seguretat
Revisió del vas d'expansió
Medició del Ph i característiques de l’aigua del circuit
Revisió dels sistemes de tractament d'aigua (si s'escau)
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades
Verificació i ajustament de les connexions elèctriques

2t
t
t

t
t
t
t
t
t

Verificació de les connexions de la posada a terra de la caldera i dels
sistemes elèctrics per al transport del combustible

t

Verificació dels pilots de senyalització i substitució si s'escau

t

Verificació dels interruptors, contactors, relés i proteccions elèctriques

t

Nota: la revisió de l’estat de la sitja d’emmagatzematge de biomassa (de cara a demanar l’ompliment de la
mateixa) la realitzarà l’usuari. Així mateix l’usuari periòdicament (un cop per setmana) realitzarà una
inspecció visual de l’estat de la caldera i sala, i comunicarà qualsevol funcionament anòmal.
Taula 17: Tasques de manteniment

CODI
s
m
t
2t
3m

setmanal
mensual
anual
dues/temporada
cada tres mesos
Taula 18: Codi periodicitat

Projecte per l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per abastir al nou centre de dia d’habitatges dotacionals
i a l’Antic CAP de Begues.
68

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

11 Programa de gestió energètica
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips de
generació de calor. Aquest anàlisi es realitzarà mesurant i registrant els valors indicats per a
calderes d’entre 70 i 1.000kW, d’acord amb les operacions indicades a la taula 3.2 de la IT 3.4 del
RITE.
Taula 3.2.- Mesures de generadors de calor i la seva periodicitat
Periodicitat
Mesures a realitzar als generadors de calor

20kW < P < 70kW < P <
70kW
1.000kW

P>
1.000kW

1. Temperatura o pressió del fluid portador a la entrada i
sortida del generador de calor.

2a

3m

m

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines.

2a

3m

m

3. Temperatura dels gasos de combustió.

2a

3m

m

4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.

2a

3m

m

5. Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids
i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.

2a

3m

m

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera

2a

3m

m

a

m: un cop al mes, 3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada, 2 : cada dos anys
Taula 19: taula 3.2 de la IT 3.4 del RITE.

En la mateixa actuació, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment dels consums d’energia
dels diferents comptadors de calories i aigua de manera periòdica, amb l’objectiu de detectar
desviacions de consum i realitzar les corresponents correccions. Aquesta informació registrada es
subministrarà a la propietat i es guardarà durant al menys 5 anys.

12 Necessitat de inspeccions i obligatorietat de signar contracte de
manteniment.
Com que es tracta d’una instal·lació de més de 70kW, el titular de la instal·lació encarregarà a
una empresa mantenidora la realització del manteniment de la instal·lació tèrmica. Aquest
realitzarà les inspeccions obligatòries i conservarà la documentació corresponent.
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El mantenidor conservarà la documentació de totes les actuacions, ja siguin de reparació o
reforma realitzades a la instal·lació tèrmica i en donarà una còpia al titular per tal que siguin
guardades amb la documentació tècnica de la instal·lació.
Així mateix al tractar-se d’una instal·lació tèrmica de més de 70kW, es realitzarà una inspecció
d’eficiència energètica cada 4 anys segons es determina en la IT4.3 del RITE.

ANNEXES AL MANUAL (un cop executada l’obra)
01. Plànol Planta de les Sales de Calderes.
02. Plànol. Esquema Hidràulic.
03. Plànol. Esquema Unifilar.
04. Manuals dels elements de la instal·lació
05. Pòster Informatiu sala de calderes.
Taula 20: Annexes al manual.
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Annex 4. Planificació actuacions
Per a l’ampliació de la instal·lació de
biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per
a abastir al nou Centre de Dia i
d’habitatges Dotacionals i a l’antic CAP
de Begues
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ANNEX 4.- planificació actuacions
Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit
els permisos municipals corresponents.
La durada estimada de les actuacions serà d'entre 60 i 90 dies naturals en funció de tipus
d’empresa i dels recursos humans que es destinin.
Especialment per a l’execució de les rases es recomana prendre especial atenció a les mesures
de protecció de les zones de treball i al tancament dels espais de treball per a evitar riscos, així
com a la interferència dels treballs amb els serveis i amb els usos dels carrers afectats.
S’haurà de coordinar l’actuació amb les interferències d’ús dels carrers (comunicant talls,
senyalitzacions, terminis, etc) i caldrà preveure els passos provisionals per a vehicles i vianants.
Es recomana fer l’actuació principal de la xarxa (fins a arqueta de bifurcació) en dues fases
(lligades a les longituds de les canonades), per tal de no tenir la totalitat del recorregut afectat de
manera simultània.

En primer lloc es realitzaran les tasques de distribució de calor, les quals requeriran principalment
d'un equip d'instal·ladors hidràulics i elèctrics, i maquinària i treballadors d'excavació per a fer les
rases.
1. Realització de la primera fase de les rases i emplaçament tubs preaïllats del circuit de
connexió entre les sales tècniques i els consumidors. Un cop realitzades les proves
hidràuliques es tancaran les rases. Els paviments afectats seran restaurats.
2. Realització de la segona fase de les rases i emplaçament tubs preaïllats del circuit de
connexió entre les sales tècniques i els consumidors. Un cop realitzades les proves
hidràuliques es tancaran les rases. Els paviments afectats seran restaurats.
3. Realització de la tercera fase de les rases i emplaçament tubs preaïllats del circuit de
connexió entre les sales tècniques i els consumidors (des de l’arqueta fins al Centre de
dia). Un cop realitzades les proves hidràuliques es tancaran les rases. Els paviments
afectats seran restaurats. Per a poder realitzar aquesta fase, caldrà coordinar
l’actuació amb el ritme d’obra del mateix centre de dia.
4. Realització de la quarta fase de les rases i emplaçament tubs preaïllats del circuit de
connexió entre les sales tècniques i els consumidors (des de l’arqueta fins a l’Antic CAP).
Un cop realitzades les proves hidràuliques es tancaran les rases. Els paviments afectats
seran restaurats.
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En paral·lel, tot coordinant els solapaments per part del personal instal·lador, es realitzaran les
actuacions de connexió a les sales existents.
5. Adaptació i connexió de les instal·lacions a la Sala de calderes de biomassa, de l’Escola
Sant Cristòfor.
6. Adaptació i connexió de les instal·lacions a la sala de calderes del centre de dia
7. Adaptació i connexió a les instal·lacions de la sala tècnica de l’Antic CAP

Finalment es realitzaran les actuacions de muntatge i programació del control, les proves de
funcionament i es podrà procedir al certificat final d’obra.

8. Muntatge i programació del sistema de control
9. Proves hidràuliques, de funcionament i posada en marxa

Un cop ajustat el control i realitzades totes les proves, es podrà procedir a realitzar el final d’obra.
10. Final d’obra.
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PLANIFICACIÓ.- AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE CALOR.
ACTIVITATS / DIES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Xarxa de calor, obra civil i ajudes
1.- Realització de la primera fase de les rases i
emplaçament tubs preaïllats
2.- Realització de la segona fase de les rases i
emplaçament tubs preaïllats
3.- Realització de la tercera fase de les rases i
emplaçament tubs preaïllats (des d’arqueta a Centre
de dia)
4.- Realització de la quarta fase de les rases i
emplaçament tubs preaïllats (des d’arqueta a Antic
CAP)
Connexió als edificis
5.- Adaptació i connexió de les instal·lacions a la
Sala de calderes de biomassa
6.- Adaptació i connexió de les instal·lacions a la
sala de calderes del centre de dia
7.- Adaptació i connexió a les instal·lacions de la
sala tècnica de l’Antic CAP
Control i proves
8.- Muntatge i programació del sistema de control
9.- Proves hidràuliques, de funcionament i posada
en marxa

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció

Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de estesa de tubs i proves hidràuliques
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Document II. Plànols
Per a l’ampliació de la instal·lació de
biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per
a abastir al nou Centre de Dia i
d’habitatges Dotacionals i a l’antic CAP
de Begues
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Document II: Plànols
El projecte conté els següents plànols per a la definició complerta i en detall de les instal·lacions i
obres

OC.- Obra Civil:
plànol OC.01.- Situació.
plànol OC.02.- Emplaçament Edificis i recorregut canonades.
plànol OC.03.- Detalls rases
plànol OC.04.- Detalls rases

I.- Instal·lacions:
plànol I.01.- Esquema hidràulic General.
plànol I.02.- Esquema hidràulic Sala calderes de Biomassa
plànol I.03.- Esquema hidràulic Sala de calderes del Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals
plànol I.04.- Planta connexió al Nou Centre de dia i d'habitatges Dotacionals
plànol I.05.- Esquema hidràulic Sala tècnica de l’Antic CAP
plànol I.06.- Planta connexió xarxa del Antic CAP
plànol I.07.- Esquema de control
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VISTA AÈRIA - ZONA ACTUACIÓ

SITUACIÓ GENERAL DE LA ZONA D'ACTUACIÓ

2x 32/2,9 PEX amb barrera antidifusió (90mm)
Tub corrugat Ø63mm (control )

D

D

www.suno.cat

Figura 3.- Edifici Antic CAP
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Figura 2.- solar on es construirà el Centre de dia
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Figura 1.- Escola Sant Cristòfor
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2x 63/5,8 PEX amb barrera antidifusió (125mm)
Tub corrugat Ø63mm (control )

R9
2x 63/5,8 PEX amb barrera antidifusió (125mm)
Tub corrugat Ø63mm (control )

R8

R3

R6
R5
R4
EMPLAÇAMENT SALES TÈCNIQUES, SALA DE CALDERA I SITJA
escala 1/--
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R1

Plànol núm.
OC-02

R2

OC- EMPLAÇAMENT EDIFICIS I
RECORREGUT CANONADES

R6

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

R7

DETALL RASA R1
Rampa formigó
Paviment Formigó

Cinta de senyalització

0.20

0.83

0.17

0.23

Terres compactades

0.10 0.12

2 Tubs control (63mm)
Reblert Sorra (0-2/3mm)
Tub preaïllat
Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm
0.125 0.10 0.125
0.09

0.09

0.50

DETALL RASA R2
Vorera

0.17
0.20

Cinta de senyalització
2 Tubs control (63mm)

0.10 0.12

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

Reblert Sorra (0-2/3mm)
Tub preaïllat
Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm
0.125 0.10 0.125
0.09

Asfalt

Paviment asfàltic
Paviment Formigó
Rasa Longitud

Tipologia

Canonada

0.23

Terres compactades
0.17
0.20

Cinta de senyalització
2 Tubs control (63mm)

0.10 0.12

0.83

R1

9m formigó

2x63/5,8 (125mm)

R2

16m vorera

2x63/5,8 (125mm)

R3

70m asfalt

2x63/5,8 (125mm)

R4

60m llambordes 2x63/5,8 (125mm)

Reblert Sorra (0-2/3mm)
R5

300m asfalt

2x63/5,8 (125mm)

Tub preaïllat
R6

3m vorera

2x63/5,8 (125mm)

Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm
0.125 0.10 0.125

R7

40m sauló

2x63/5,8 (125mm)

R8

59m vorera

2x32/2,9 (90mm)

R9

15m sauló

2x32/2,9 (90mm)

0.09

0.09

0.50
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OC- DETALLS RASES (R1, R2, R3 i R6)

DETALL RASA R3 i R6

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

0.50

juliol de 2018

0.09

Plànol núm.
OC-03

0.83

0.23

Terres compactades

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
info@suno.cat

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial 15.520

Paviment Formigó

www.suno.cat

Vorera

Rasa Longitud

DETALL RASA R4 i R5

R1

Llambordes

Tipologia

9m formigó

Canonada
2x63/5,8 (125mm)

Llambordes
R2

16m vorera

2x63/5,8 (125mm)

R3

70m asfalt

2x63/5,8 (125mm)

R4

60m llambordes 2x63/5,8 (125mm)

Paviment Formigó
0.23

Terres compactades
0.17
0.20
0.10 0.12

0.83

R5

Cinta de senyalització

R6

300m asfalt
3m vorera

2x63/5,8 (125mm)
2x63/5,8 (125mm)

2 Tubs control (63mm)

R7

40m sauló

2x63/5,8 (125mm)

Reblert Sorra (0-2/3mm)

R8

59m vorera

2x32/2,9 (90mm)

R9

15m sauló

2x32/2,9 (90mm)

Tub preaïllat
Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm
0.125 0.10 0.125
0.09

0.09

0.50

DETALL RASA R7

0.17
0.20

www.suno.cat

Cinta de senyalització

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

2 Tubs control (63mm)

0.10 0.12

0.83

0.23

Terres compactades
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Paviment vegetal / sauló

Reblert Sorra (0-2/3mm)
Tub preaïllat
Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm

DETALL RASA R9
Vorera
Paviment vegetal / sauló

Vorera
Paviment Formigó

Terres compactades
0.23

0.23

Terres compactades

0.10

0.09

Reblert Sorra (0-2/3mm)
Tub preaïllat

0.17

0.79

0.20

Cinta de senyalització
2 Tubs control (63mm)

0.09

0.20

2 Tubs control (63mm)

0.10

0.79

0.17

Cinta de senyalització

Reblert Sorra (0-2/3mm)
Tub preaïllat

Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm

Llit de sorra (0-2/3mm) 10cm
0.11 0.09 0.10 0.09 0.11

0.11 0.09 0.10 0.09 0.11

0.50

0.50
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OC- DETALLS RASES (R4, R5, R7, R8 i R9)

DETALL RASA R8.
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0.50

Plànol núm.
OC-04

0.09

0.09
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0.125 0.10 0.125

SALA DE CALDERES DE BIOMASSA

Bomba CEIP
3

4"

Subquadre elèctric
Sala calderes
400VAC / 20A 3+N+T

1 14"
Bomba biblio/Gim
Col·lector DN125 4"

Bomba Esc Bressol

200 l.
h=1,075m Ø=0,55m
Quadre control Caldera

Ø3"

Ø4"

St
Tram
soterrrat

St

2a

4000 l

Bomba xarxa

4000 l
Biomassa

St

E

Ø3"

12
kCal

PEHD 63 / 2"

Acer Inox 54(1,5 mm)

2"

2"

2"

2" 2"

E

aïllament 30mm

St

St

Ø4"
1"
3bar
fibra òptica

2x(63/5,8 PEX amb barrera antidifusió ) (125mm)
tub Ø63mm corrugat (control)

Control

Acer Inox 54(1,5 mm)
aïllament 30mm

2"

2"

2"

Col·lector DN125 4"

St

400 l.

by pass

2x(63/5,8 PEX amb barrera antidifusió ) (125mm)
tub Ø63mm corrugat (control)

1 14"

1 14"

1 14"

Acer inox 28(1,2 mm)
aïllament 10mm

Aigua Xarxa

SALA CALDERES CENTRE DE DIA

SUBESTACIÓ DE BESCANVI DE LA XARXA DE CALOR

Descalcificador

Tram
soterrrat

75ºC

St

80ºC

St

Acer Inox 54 (1,5 mm)

PEHD 62 / 2 "

12

E

aïllament 30mm

12 2" PEHD 62 / 2 "
PEHD 62 / 2 "

12
2"

2"

2"

2"

Arqueta

2"

Acer Inox 54 (1,5 mm)
aïllament 30mm

xarxa Biomassa
1"

St

Acer Inox 54 (1,5 mm)

1"

St

SALA TÈCNICA ANTIC CAP

12

aïllament 30mm

kCal
PEHD 32 / 1 "

T
2"

2"

2"
2"

2"

65ºC
60ºC
Bescanviador
de plaques 150 kW

2b

fibra òptica

40

cable ethernet CAT7

St

St

connexió ethernet

Tram
soterrrat

Acer Inox 54 (1,5 mm)
aïllament 30mm

2"

Col·lector DN100 4"

2"

80ºC

St

PEHD 32 / 1 "

75ºC

Acer Inox 28 (1,2 mm)

tS
aïllament 25mm

E

E

12
1 14" 1 14"

1 14"

1

1

4"

1

1

1 14"

4"

2"
1"

Acer Inox 54 (1,5 mm)
aïllament 30mm

Subquadre elèctric
Existent

Acer Inox 28 (1,2 mm)

tS

St

aïllament 25mm

2"

2"
Control
2"

St

(projecte centre dia)
Suport gas
1

2c

aïllament 30mm

2

2"

kCal
Acer Inox 54 (1,5 mm)

2"

2"

1

4"

1

1

4"

65ºC
60ºC
Bescanviador
de plaques 20 kW

St

"

1 14" 1 14"

Acer Inox 28 (1,2 mm)
2"

2"

Circuits interiors

1

de calefacció i ACS

2500 l
Acer Inox 54 (1,5 mm)

kCal

2x(32/2,9 PEX amb barrera antidifusió ) (90mm)
tub Ø63mm corrugat (control)

"

aïllament 25mm

2"

Ø1,49 m h=2,44 m

aïllament 30mm

2"

St
3

4"

2"

2"

3 bar

1
2

2"

"

cable ethernet CAT7

2"

1 14"

2"

2"

Acer Inox 54 (1,5 mm)

www.suno.cat

2

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
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1

Joan Oliver Casanellas
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2"

aïllament 30mm

1

1

1 14"

4"

1"

3 bar

40

St
Acer Inox 54 (1,5 mm)

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

aïllament 30mm

Circuits interiors

1 14"

1 14"

1 14"

1 14"

St

1 14"

200 l.

Caldera de Biomassa

18 Dipòsit ACS sanitària amb serpentí

2

Bomba circuit primari amb maniguet antivibració

19 Dipòsit ACS solar "tank in tank"

3

Clau de pas de bola o papallona

20 Bescanviador de plaques

4

Vàlvula de retenció

21 Caldera de Gasoil

5

Filtre

22 Caldera de Gas

35 Col·lector

2a

Bomba Xarxa Calor. Cabal 7,8m3/h i 25,3m.c.a.

2b

Bomba bescanviador. Cabal 6,9m3/h i 5m.c.a.

2c

Bomba caldera de gas. Cabal 8,6m3/h i 2,6m.c.a.

36

36 Sonda interior
37

20

37 Control remot digital
38
T

38 Vàlvula de sobretemperatura

39

6

41

24

7

Vàlvula de seguretat

8

Electrovàlvula

40 Quadre Control

23 Bomba de calor

Purgador

7

39 Mòdul de control de caldera
40

23

41 Termostat ambient

24 Col·lector solar Pla

E

42 Maniguet electrolític

25 Sonda de temperatura exterior

T

E

9

Electrovàlvula modulant de tres vies (120º)

10

10 Termostàtica per ACS

St

26 Sonda de temperatura submergible

27
St

43

43 Normalment tancat
44 Vàlvula Equilibrat

27 Sonda de contacte

44

28 Termòstat submergible

45

NOMENCLATURA GRÀFICA
11

11 Vàlvula de pressió diferencial regulable

12

12 Enllaç tub HPED a rosca (Mascle)

T

45 Vàlvula de Asiento

29
T

29 Termòstat doble IMIT

Tramada Impulsió Aigua calefacció (a executar)
13 Vas d'expansió

T

30 Termòmetre submergible

Tramada retorn Aigua calefacció (a executar)
14 Comptador d'aigua freda

31 Manòmetre

15 Comptador calories

32 Presòstat

Tramada Impulsió Aigua calefacció (existent)

Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per
16 acumulació d'aigua de circuit primari

33 Control

Tramada retorn Aigua calefacció (existent)

Dipòsit d'inèrcia estratificat d'acer negre
17
per acumulació d'aigua de circuit primari

34 Agulla hidràulica

15
T
T
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Escola Sant Cristòfor
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 2
BEGUES (05059)

1

I- ESQUEMA HIDRÀULIC GENERAL.

Subquadre elèctric
Existent

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

Caldera existent
de gasoil

juliol de 2018

Caldera de gas de
suport i emergència
(projecte centre dia)

de calefacció i ACS

4"

Plànol núm.
I.01

3

37

1

Caldera de Biomassa

13 Vas d'expansió

2

Bomba circuit primari amb maniguet antivibració

14 Comptador d'aigua freda

3

Clau de pas de bola o papallona

25 Sonda de temperatura exterior

T

37 Control remot digital

2a

Bomba Xarxa Calor. Cabal 7,8m3/h i 25,3m.c.a.

38 Vàlvula de sobretemperatura

2b

Bomba bescanviador. Cabal 6,9m3/h i 5m.c.a.

39 Mòdul de control de caldera

2c

Bomba caldera de gas. Cabal 8,6m3/h i 2,6m.c.a.

NOMENCLATURA GRÀFICA

38
St
27
St

15
T

15 Comptador calories

T

26 Sonda de temperatura submergible

T

Tramada Impulsió Aigua calefacció (a executar)

39

27 Sonda de contacte

Tramada retorn Aigua calefacció (a executar)

40

4

Vàlvula de retenció

Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per
16 acumulació d'aigua de circuit primari

5

Filtre

Dipòsit d'inèrcia estratificat d'acer negre
17
per acumulació d'aigua de circuit primari

6

Purgador

18 Dipòsit ACS sanitària amb serpentí

7

Vàlvula de seguretat

19 Dipòsit ACS solar "tank in tank"

31 Manòmetre

8

Electrovàlvula

20 Bescanviador de plaques

32 Presòstat

44

9

Electrovàlvula modulant de tres vies (120º)

21 Caldera de Gasoil

33 Control

45

22 Caldera de Gas

34 Agulla hidràulica

T

40 Quadre Control

28 Termòstat submergible
41

29
T

T

29 Termòstat doble IMIT

41 Termostat ambient

Tramada Impulsió Aigua calefacció (existent)

30 Termòmetre submergible

42 Maniguet electrolític

Tramada retorn Aigua calefacció (existent)

7

E

43

43 Normalment tancat

20

44 Vàlvula Equilibrat

E

45 Vàlvula de Asiento

10

10 Termostàtica per ACS
23

11

11 Vàlvula de pressió diferencial regulable

12

12 Enllaç tub HPED a rosca (Mascle)

23 Bomba de calor

35 Col·lector
36

24

36 Sonda interior

24 Col·lector solar Pla

SALA DE CALDERES DE BIOMASSA

Bomba CEIP
3

4"

Subquadre elèctric
Sala calderes
400VAC / 20A 3+N+T

1 14"
Bomba biblio/Gim

Quadre control Caldera

St

2a

4000 l

Bomba xarxa

4000 l

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
info@suno.cat

St
Tram
soterrrat

www.suno.cat

Ø3"

Ø4"

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial 15.520

Col·lector DN125 4"

Bomba Esc Bressol

200 l.
h=1,075m Ø=0,55m

Biomassa

St

E

Ø3"

12
kCal

2"

2"

2" 2"

E

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

2"

aïllament 30mm

St

St

Ø4"
1"
3bar

aïllament 30mm

2"

2"

2"

400 l.

by pass

1 14"

1 14"

1 14"

Acer inox 28(1,2 mm)
aïllament 10mm

Aigua Xarxa

Descalcificador
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I- ESQUEMA HIDRÀULIC. SALA DE
CALDERES DE BIOMASSA.

Acer Inox 54(1,5 mm)

Col·lector DN125 4"

St
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BEGUES (05059)

Control

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

fibra òptica

juliol de 2018

Acer Inox 54(1,5 mm)

Plànol núm.
I.02

PEHD 63 / 2"

37

1

Caldera de Biomassa

13 Vas d'expansió

2

Bomba circuit primari amb maniguet antivibració

14 Comptador d'aigua freda

3

Clau de pas de bola o papallona

25 Sonda de temperatura exterior

T

37 Control remot digital

2a

Bomba Xarxa Calor. Cabal 7,8m3/h i 25,3m.c.a.

38 Vàlvula de sobretemperatura

2b

Bomba bescanviador. Cabal 6,9m3/h i 5m.c.a.

39 Mòdul de control de caldera

2c

Bomba caldera de gas. Cabal 8,6m3/h i 2,6m.c.a.

NOMENCLATURA GRÀFICA

38
St
27
St

15
T

15 Comptador calories

T

26 Sonda de temperatura submergible

T

Tramada Impulsió Aigua calefacció (a executar)

39

27 Sonda de contacte

Tramada retorn Aigua calefacció (a executar)

40

4

Vàlvula de retenció

Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per
16 acumulació d'aigua de circuit primari

5

Filtre

Dipòsit d'inèrcia estratificat d'acer negre
17
per acumulació d'aigua de circuit primari

6

Purgador

18 Dipòsit ACS sanitària amb serpentí

7

Vàlvula de seguretat

19 Dipòsit ACS solar "tank in tank"

31 Manòmetre

8

Electrovàlvula

20 Bescanviador de plaques

32 Presòstat

44

9

Electrovàlvula modulant de tres vies (120º)

21 Caldera de Gasoil

33 Control

45

22 Caldera de Gas

34 Agulla hidràulica

T

40 Quadre Control

28 Termòstat submergible
41

29
T

T

29 Termòstat doble IMIT

41 Termostat ambient

Tramada Impulsió Aigua calefacció (existent)

30 Termòmetre submergible

42 Maniguet electrolític

Tramada retorn Aigua calefacció (existent)

7

E

43

43 Normalment tancat

20

44 Vàlvula Equilibrat

E

45 Vàlvula de Asiento

10

10 Termostàtica per ACS
23

11

11 Vàlvula de pressió diferencial regulable

12

12 Enllaç tub HPED a rosca (Mascle)

23 Bomba de calor

35 Col·lector
36

24

36 Sonda interior

24 Col·lector solar Pla

2x(63/5,8 PEX amb barrera antidifusió ) (125mm)
tub Ø63mm corrugat (control)

SALA CALDERES CENTRE DE DIA

SUBESTACIÓ DE BESCANVI DE LA XARXA DE CALOR

Tram
soterrrat

75ºC

St

80ºC

St

Acer Inox 54 (1,5 mm)

PEHD 62 / 2 "

12

E

aïllament 30mm

PEHD 62 / 2 "
2"
PEHD 62 / 2 "

12
2"

2"

2"

12

2"

Arqueta

2"

Acer Inox 54 (1,5 mm)
aïllament 30mm

xarxa Biomassa
1"

St

Acer Inox 54 (1,5 mm)

1"

St
12

aïllament 30mm

kCal
PEHD 32 / 1 "

T
2"

2"

2"
2"

2"

65ºC
60ºC
Bescanviador
de plaques 150 kW

2b

fibra òptica

40

cable ethernet CAT7

Acer Inox 54 (1,5 mm)
aïllament 30mm

2"

Subquadre elèctric
Existent

2"
Control
2"
"

St

(projecte centre dia)
Suport gas

de calefacció i ACS

2500 l
1

kCal
2"

2"

2c

aïllament 30mm

2

2"
2"

Acer Inox 54 (1,5 mm)

St

"
2"

2"

Circuits interiors

2"

Ø1,49 m h=2,44 m

aïllament 30mm

St
3

4"

2"

2"

3 bar

1
2

2"
Acer Inox 54 (1,5 mm)

"
2"
2"

2"

aïllament 30mm

1"

St
Acer Inox 54 (1,5 mm)
aïllament 30mm

Circuits interiors
3

Caldera de gas de
suport i emergència
(projecte centre dia)

1 14"

1 14"
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de calefacció i ACS

4"

1 14"

200 l.
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tub Ø63mm corrugat (control)
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I- ESQUEMA HIDRÀULIC. SALA DE
CALDERES DEL NOU CENTRE DE DIA.

1

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

2"

Acer Inox 54 (1,5 mm)

www.suno.cat

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
info@suno.cat

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

1"

juliol de 2018

2"

2"

Plànol núm.
I.03

aïllament 30mm

Col·lector DN100 4"

2"
Acer Inox 54 (1,5 mm)

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial 15.520

connexió ethernet
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SITUACIÓ SALA CALDERA
escala 1/-Dipòsit Inèrcia
2500 lts
1450 x 2450 mm

INSTAL.LACIONS SALA CALDERA
escala 1/--

bescanviador
150kW
Suport per
canonades

control

Instal·lacions centre
de dia

Vitocrossal 100
160kW

canonades
Soterrades

Plànol núm.
I.04

juliol de 2018

I - PLANTA CONNEXIÓ SALA DE CALDERES
DEL NOU CENTRE DE DIA
Escola Sant Cristòfor
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 2
BEGUES (05059)

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

col·lector
impulsió

col·lector
retorn

per sostre

200 l.
h=1,01 Ø=0,55

col·lector
impulsió

col·lector
retorn

per sostre

200 l.
h=1,01 Ø=0,55

Dipòsit Inèrcia
2500 lts
1450 x 2450 mm
Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

Suport per
canonades

www.suno.cat

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
info@suno.cat

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial 15.520

Instal·lacions centre
de dia

Vitocrossal 100
160kW

bescanviador
150kW

control

canonades
Soterrades

37

1

Caldera de Biomassa

13 Vas d'expansió

2

Bomba circuit primari amb maniguet antivibració

14 Comptador d'aigua freda

3

Clau de pas de bola o papallona

25 Sonda de temperatura exterior

T

37 Control remot digital

2a

Bomba Xarxa Calor. Cabal 7,8m3/h i 25,3m.c.a.

38 Vàlvula de sobretemperatura

2b

Bomba bescanviador. Cabal 6,9m3/h i 5m.c.a.

39 Mòdul de control de caldera

2c

Bomba caldera de gas. Cabal 8,6m3/h i 2,6m.c.a.

NOMENCLATURA GRÀFICA

38
26 Sonda de temperatura submergible

27
St

15
T

15 Comptador calories

T

St

T

Tramada Impulsió Aigua calefacció (a executar)

39

27 Sonda de contacte

Tramada retorn Aigua calefacció (a executar)

40

4

Vàlvula de retenció

Dipòsit d'inèrcia d'acer negre per
16 acumulació d'aigua de circuit primari

5

Filtre

Dipòsit d'inèrcia estratificat d'acer negre
17
per acumulació d'aigua de circuit primari

6

Purgador

18 Dipòsit ACS sanitària amb serpentí

7

Vàlvula de seguretat

19 Dipòsit ACS solar "tank in tank"

31 Manòmetre

8

Electrovàlvula

20 Bescanviador de plaques

32 Presòstat

44

9

Electrovàlvula modulant de tres vies (120º)

21 Caldera de Gasoil

33 Control

45

22 Caldera de Gas

34 Agulla hidràulica

T

41
T

T

40 Quadre Control

28 Termòstat submergible

29

29 Termòstat doble IMIT

41 Termostat ambient

Tramada Impulsió Aigua calefacció (existent)

30 Termòmetre submergible

42 Maniguet electrolític

Tramada retorn Aigua calefacció (existent)

7

E

43

43 Normalment tancat

20

44 Vàlvula Equilibrat

E

45 Vàlvula de Asiento

10

10 Termostàtica per ACS
23

11

11 Vàlvula de pressió diferencial regulable

12

12 Enllaç tub HPED a rosca (Mascle)

23 Bomba de calor

35 Col·lector
36

24

36 Sonda interior

24 Col·lector solar Pla

SALA TÈCNICA ANTIC CAP

St

St

SALA TÈCNICA ANTIC CAP

St

St
St

PEHD 32 / 1 "

80ºC

75ºC

Acer Inox 28 (1,2 mm)

tS
aïllament 25mm

E

E

12
1

1

4"

1 14"

1 14"

1 14"

1 14"

1 14"

Acer Inox 28 (1,2 mm)

1 14"

1 14"

65ºC
60ºC
Bescanviador
de plaques 20 kW

1 14" 1 14"

www.suno.cat

kCal

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
info@suno.cat

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial 15.520

tS

St

aïllament 25mm

Acer Inox 28 (1,2 mm)

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

aïllament 25mm

cable ethernet CAT7
1 14"

ESTAT ACTUAL
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Figura 1.- Sala tècnica Antic CAP

PROPOSTA ACTUACIÓ

juliol de 2018

Subquadre elèctric
Existent

Plànol núm.
I.05

Caldera existent
de gasoil

I- ESQUEMA HIDRÀULIC. SALA TÈCNICA
DE L'ANTIC CAP.

St

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

3 bar

St

Caldera existent
de gasoil

Escola Sant Cristòfor
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 2
BEGUES (05059)

1 14"

1 14"

40

neteja
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sala tècnica
neteja

sala tècnica

passadís

PLANTA ACTUAL
PROPOSTA ACTUACIÓ
Plànol núm.
I.06
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I - PLANTA CONNEXIÓ XARXA ANTIC CAP
Escola Sant Cristòfor
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 2
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PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

CALDERA DE
GASOIL

control
E

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

www.suno.cat

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
info@suno.cat

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial 15.520

Sala

bescanviador 20kW

CALDERA DE
GASOIL

neteja
WC adaptat
Wc

passadís
sala tècnica

Sala

Sala
Sala
magatzem

PLANTA ANTIC CAP I ENTRADA CANONADES

E

SALA DE CALDERES DE BIOMASSA

SALA DE CALDERES CENTRE DE DIA

Alimentació
230 Vac

Protegit amb
SAI 450VA

Alimentació
230 Vac

Protegit amb
SAI 450VA

24 Vdc

24 Vdc

DI-1- Error caldera biomassa
DI-2- Error Pressòstat

ethernet

DI-1- Demanda Centre de dia
DI-2- Error Pressòstat

ethernet

DI-3- Error Bomba xarxa

Miniserver

DI-3- Fallada Electricitat

Miniserver
DI-4- Fallada Electricitat
Link (Bus)

DO-1- Demanda xarxa

DO-1- ON Bomba Bescanviador

DO-2- ON Bomba xarxa

DO-2- ON Bomba Gas

DO-3- Obrir EV Xarxa

DO-3- ON caldera Gas

AI-1- Sonda temp exterior

DO-4- Tancar EV Xarxa
W-1- Sonda superior dipòsit

W-1- Sonda superior dipòsit

W-2- Sonda inferior dipòsit

W-2- Sonda inferior dipòsit
AO-1- 0-10VDC vàlv reg xarxa

AO-1- 0-10VDC Bomba xarxa
W-3- Impulsió xarxa

W-3- Sonda caldera Gas

W-4- Retorn xarxa

W-4- Impulsió xarxa
W-5- Retorn xarxa

1-wire ext.

1-wire ext.

W-6- Impulsió consum

conversor
Ethernet / fibra

ModB-2- Comptador cald. Gas
ModB-3- Control Centre dia

fibra òptica

www.suno.cat

ModB-1- Comptador Xarxa
ethernet

conversor
Ethernet / fibra

972 96 43 49
C/ Muralla, 9
Figueres (17600)
info@suno.cat

Modbus ext.
ethernet

Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial 15.520

W-7- Retorn consum

Av. Torres Vilaró, 4
Begues (08059)

fibra òptica

SALA TÈCNICA ANTIC CAP

DI-1- Error Pressòstat

Cable alimentació (segons unifilar)

DI-2- Fallada Electricitat

Extension
Link (Bus)

DO-1- Obrir/tancar 3 Vies
DO-2- ON caldera Gasoil
DO-3- ON Bomba 1
DO-4- ON Bomba 2

W-1- Sonda Circuit 1

Sonda Air

W-2- Sonda circuit 2
AO-1- 0-10VDC vàlv reg xarxa
W-3- Sonda caldera Gasoil

Entrada 1-wire

W-4- Impulsió xarxa
W-5- Retorn xarxa

Entrada Digital

1-wire ext.

W-6- Impulsió consum
W-7- Retorn consum

Entrada Analògica
Modbus ext.
Sortida Digital
Sortida Analògica
Modbus / KNX
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ModB-1- Comptador Xarxa
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24 Vdc
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Cable de xarxa CAT7 apantallat (interconnexió Bus o ethernet)
Cable alimentació controls 1,5mm2

Plànol núm.
I.07

Cable de xarxa CAT7 apantallat (sondes 1-Wire en sèrie)

I - ESQUEMA DE CONTROL.

Recepció 24VDC, cable CAT7 apantallat (Lliure potencial o Relé intermig)

Alimentació
230 Vac

Protegit amb
SAI 450VA

Actuació 220V, cable 1,5mm2
Actuació 0-10VDC, cable 1,5mm2

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
FINS AL NOU CENTRE DE DIA DE BEGUES

NOMENCLATURA CABLEJAT

Document III. Plec Condicions
Per a l’ampliació de la instal·lació de
biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per
a abastir al nou Centre de Dia i
d’habitatges Dotacionals i a l’antic CAP
de Begues

Projecte per l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per abastir al nou centre de dia d’habitatges dotacionals
i a l’Antic CAP de Begues.
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Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues

Promotor: Ajuntament de Begues
Enginyer Indústrial: Joan Oliver

Data: 12 de juliol de 2018

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:
Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
1.1.- Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2.- Disposicions Facultatives
1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1.- El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2.- El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3.- El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5.- El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.
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Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5.- La Direcció Facultativa
La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

1.2.6.- Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
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Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2.- El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3.- El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.
7

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues

Promotor: Ajuntament de Begues
Enginyer Indústrial: Joan Oliver
Data: 12 de juliol de 2018

Plec de condicions
Plec de clàusules administratives

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4.- El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
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A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5.- El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
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funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3.- Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
2.1.- Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE:
El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.
El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.
Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del Contractista.
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.
Per part dels components hidràulics:
- S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments.
- Tot els elements es senyalitzaran mitjnaçant una etiqueta rígida per tal de coneixer es seu ús.
- S'indicarà de forma gràfica els sentit del fluxe de cada tuberia.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:
Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilizació.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.
El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret
1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE.
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
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El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:
el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2.- Formigons
2.1.2.1.- Formigó estructural
2.1.2.1.1.- Condicions de subministre
El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.
Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó.
El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre
que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el
transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2.- Recepció i control
Previament a efectuar la comanda del formigó s'ha de planificar una sèrie de tasques, amb l'objectiu de facilitar les
operacions de posta en obra del formigó:
Preparar els accesos i vials per els que transitaran els equips de transport dins de l'obra.
Preparar la recepció del formigó abans de que arribi el primer camió.
Programar l'abocament de forma que els descansos o els horaris de menjar no afectin a la posta en obra del
formigó, sobre tot en aquells elements que no hagin de presentar juntes fredes. Aquesta programació ha de
comunicar-se a la central de fabricació per a adaptar el ritme de subministrament.
Inspeccions:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la
qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:
Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
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Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó
En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.
Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació
expressa que no conté.
Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural EHE.

2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja.

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps
límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin
el temps d'enduriment
Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a
zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions
locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del
material.
Formigonat en temps calurós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3.- Acers per a formigó armat
2.1.3.1.- Malles electrosoldades
2.1.3.1.1.- Condicions de subministre
Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.
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2.1.3.1.2.- Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa.
Es facilitaran els següents documents:
Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona
física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
Durant el subministrament:
Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que
hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen
informació sobre el país d'origen i el fabricant.
Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació
suficient.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:
Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.
Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació
aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han
d'efectuar-se.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la
mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus tipus,
qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.
Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de
la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en
la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de
pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.
En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva
superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o
la seva adherència.
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2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.
Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.
Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com
clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4.- Morters
2.1.4.1.- Morters fets en obra
2.1.4.1.1.- Condicions de subministre
El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:
En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservació.
La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservació.
L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.4.1.2.- Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en obra,
s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els components
s'han addicionat.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest
últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el
contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua.
En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de
protecció.
El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a aconseguir
la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma
impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.
El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà agregar
aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà.
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2.1.5.- Conglomerants
2.1.5.1.- Ciment
2.1.5.1.1.- Condicions de subministre
El ciment es subministra a granel o envasat.
El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat i
emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi
alteracions, i que no alterin el medi ambient.
El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i
descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.
El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva manipulació
es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de
40°C.
Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a
l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.

2.1.5.1.2.- Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que
inclourà, almenys, les següents dades:
1. Nombre de referència de la comanda.
2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.
3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.
4. Designació normalitzada del ciment subministrat.
5. Quantitat que es subministra.
6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
7. Data de subministrament.
8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció per a
la recepció de ciments (RC-08).

2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb altres
ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o
mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del
ciment.
En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els
envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin
malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.
Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera.
Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes,
respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es
comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la
seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7
dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.
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2.1.5.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de
posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.
Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els morters
especials i els monocapa.
El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:
Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposició ambiental.
Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de resistència a
sulfats.
Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en els
ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.
En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments amb
un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.
Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.
Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i
compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.

2.1.5.2.- Guixos i escaioles per a revestiments continus
2.1.5.2.1.- Condicions de subministre
Els guixos i escaioles s'han de subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats perquè no sofreixin alteració.

2.1.5.2.2.- Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
Inspeccions:
Per al control de recepció s'establiran partides homogènies procedents d'una mateixa unitat de transport (camió,
cisterna, vagó o similar) i que provinguin d'una mateixa fàbrica. També es podrà considerar com partida el material
homogeni subministrat directament des d'una fàbrica en un mateix dia, encara que sigui en diferents lliuraments.
A la seva arribada a destinació o durant la presa de mostres la Direcció Facultativa comprovarà que:
El producte arriba perfectament envasat i els envasos en bon estat.
El producte és identificable amb l'especificat anteriorment.
El producte estarà sec i exempt de grumolls.

2.1.5.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Les mostres que han de conservar-se en obra, s'emmagatzemaran en la mateixa, en un local sec, cobert i tancat durant
un mínim de seixanta dies des de la seva recepció.
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2.1.6.- Prefabricats de ciment
2.1.6.1.- Llambordes de formigó
2.1.6.1.1.- Condicions de subministre
Les llambordes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.6.1.2.- Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes.

2.1.7.- Aïllants i impermeabilitzants
2.1.7.1.- Aïllants conformats en planxes rígides
2.1.7.1.1.- Condicions de subministre
Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.
Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.
En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa
del transport.

2.1.7.1.2.- Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant declararà
el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.
S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.
Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.
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2.1.8.- Instal·lacions
2.1.8.1.- Tubs de plàstic per a fontaneria i calefacció
2.1.8.1.1.- Condicions de subministre
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accesoris en caixes
adequades per a ells.
Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc., y de forma que no quedin trams sortints innecessaris.
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una alçada màxima d' 1,5 m.
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.
Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.
Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal,
han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició.
Els tubs i accesoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.8.1.2.- Recepció i control
Inspeccions:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un
nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin
llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accesoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb la
finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries
especialment dissenyades per a aquest fi.
El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral.
Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accesoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant
dejar-los caure sobre una superfície dura.
Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys en
els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb el
tub.
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S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accesoris i en les boqus dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja,
a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cubrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en
els mateixos. La neteja del tub i dels accesoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.8.2.- Tubs de coure per a fontaneria i calefacció
2.1.8.2.1.- Condicions de subministre
Els tubs se subministren en barres i en rotllos:
En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.
En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotllos se
subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos amb
cromat exterior per a instal·lacions vistes.

2.1.8.2.2.- Recepció i control
Inspeccions:
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al
llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera almenys en els 2
extrems.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

2.1.8.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra
Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que determinen
l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.
Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams
rectes són de gran longitud.
Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és
necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats.

2.1.8.3.- Tubs d'acer negre per a calefacció
2.1.8.3.1.- Condicions de subministre
Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.8.3.2.- Recepció i control
Inspeccions:
Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de forma indeleble, amb:
La marca del fabricant.
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.8.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.
DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.
FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre
qualsevol defecte d'execució.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.
22

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues

Promotor: Ajuntament de Begues
Enginyer Indústrial: Joan Oliver
Data: 12 de juliol de 2018

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.
INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1.- Demolicions
Unitat d'obra DDS030: Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb retroexcavadora
amb martell picador i equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de
l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Tall de les armadures amb equip d'oxitall.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la
resta de l'estructura.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra DEH040: Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos
necessari.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de
les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació
amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis
confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i
dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

2.2.2.- Acondicionament del terreny
Unitat d'obra ADE010c: Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de
profunditat indicada en el Projecte, i posterior reposició parcial de la mateixa amb compactat. Inclús
transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte, i posterior reposició
parcial de la mateixa amb compactat. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es
referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures
afectades per les excavacions.
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DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn les mesures necessàries per impedir la degradació
del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es
mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el Director d'Execució de l'obra.
Unitat d'obra ADR010: Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
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Unitat d'obra ANS010c: Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè
expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució
de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics,
amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig dels junts
de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura
de juntes de retracció.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es superaran les càrregues previstes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

2.2.3.- Acabaments i ajudes
Unitat d'obra HYA010: Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir.
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Begues

Situació:
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Plec de condicions
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada finalització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la unitat executada segons especificacions de Projecte.

2.2.4.- Instal·lacions
Unitat d'obra IAF070b: Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure,
categoria 7, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de
diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.
FASES D'EXECUCIÓ
Estesa de cables. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra IAO020: Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples
de PBT i tubs passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central de reforç,
coberta interior de polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció antirroedors i de reforç a la
tracció i coberta exterior de polietilè de 13,6 mm de diàmetre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples de
PBT i tubs passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central de reforç, coberta interior de
polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció antirroedors i de reforç a la tracció i coberta exterior de
polietilè de 13,6 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.
FASES D'EXECUCIÓ
Estesa de cables. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IAO035: Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars.
Totalment muntat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de la roseta. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS010ac28: Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta
per consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar,
de 28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Plec de condicions
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Unitat d'obra ICS010ac54: Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords,
suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS010b: Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords,
suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues
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Plec de condicions
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Unitat d'obra ICS010e: Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor.
Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure
ajudes de paleta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per tub d'acer
inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor,
tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets,
racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i
fixació de canonades. Proves de servei. Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Resistència mecànica i estanqueïtat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS020c: Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador
de plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i alçada
manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor humit lliure de manteniment,
amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures
des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons
bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - Filtre de 2". - 2 Vàlvules
de papallona 2". - maniguets antivibració. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada d'acer inoxidable. - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p d'elements de muntatge
(racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de plaques i dipòsit d'inèrcia,, format
per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i alçada manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS 110/180XM o
similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna
automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de
freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- Filtre de 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques
i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS020kb1a: Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per: - bomba
circuladora simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c),
variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba - Suports per la bomba - Filtre
retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm. - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de papallona
2". - maniguets antivibració. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure. - Cable d'alimentació trifàsica per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v)
i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o
embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per la bomba
- Filtre retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexió a la xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i
esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues

Promotor: Ajuntament de Begues
Enginyer Indústrial: Joan Oliver
Data: 12 de juliol de 2018

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra ICS030: Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió
d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de
50 mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4"
DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres,
minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat,
amb connexions establertes i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS030b: Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer
negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió
d'entrada i 5 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de
50 mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4"
DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 5 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres,
minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat,
amb connexions establertes i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues

Promotor: Ajuntament de Begues
Enginyer Indústrial: Joan Oliver
Data: 12 de juliol de 2018

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra ICS040: Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l,
1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correct
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de
diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa de distribució.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS040b: Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l,
1075 mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correct
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de
diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas d'expansió. Connexió del vas d'expansió a la xarxa de distribució.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS070: Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI
316, potència 20 kW, tipus cipriani S080+ o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura
màxima de 100°C. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i
d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de
connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20 kW, tipus cipriani
S080+ o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues
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Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra ICS070-150: Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable
AISI 316, potència 150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o similar. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat
dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 150 kW, tipus
ALFA-LAVAL CB110-46H o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i
d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4
manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del interacumulador. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075d: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
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Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues

Promotor: Ajuntament de Begues
Enginyer Indústrial: Joan Oliver
Data: 12 de juliol de 2018

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075f: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075g: Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4"
de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075j: Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador
de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075k: Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075n: Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075p: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
2"; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de
circul·lació, ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075q: Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor
elèctric de 230 V. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075q-reg: Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1
1/4"", amb actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb actuador de 220 V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075reg: Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb
actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220 V; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

37

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional a
Begues

Situació:

Escola Sant Cristòfor - Begues

Promotor: Ajuntament de Begues
Enginyer Indústrial: Joan Oliver
Data: 12 de juliol de 2018

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075s: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS075t: Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4". Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS080b: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de
3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS080d: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de
3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICS080e: Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de
3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat. Proves de servei. Protecció de l'element enfront cops i esquitxades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Adequada connexió a la xarxa.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICSBMKM35: Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus Kamstrup Multical 402 o similar, per a
cabal nominal 3,5 m³/h.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura
PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació Mbus + 2 sortides d'impulsos per
energia i volum, per a cabal nominal 3,5 m³/h, de 1" 1/4 de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud
del cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICSBMKM6100: Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus Kamstrup Multical 602 o similar, per
a cabal nominal 10 m³/h.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua calenta de amb cabalimetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura
PT500 amb cable, port òptic per lectura de registes, PN16, i tarja de comunicació Modbus + 2 sortides d'impulsos per
energia i volum, per a cabal nominal 10 m³/h, de 2" de diàmetre nominal, temperatura màxima 130°C, longitud del
cable 1,5 m; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra ICSCS25: Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre,
2500 l, altura 2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors,
amb 6 boques de 2", boca de purgat i boca de buidat i quatre boques per a baines. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, altura 2440 mm, diàmetre 1490
mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6 boques de 2", boca de purgat i boca de buidat
i quatre boques per a baines. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de l'acumulador. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICX020: Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar,
per a control centralitzat de l'ampliació de la xarxa de calor, format per tres subquadres (un a cada edifici),
2 miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de temperatura metàl·lics
1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació
24V, 3 SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors de protecció, i cablejat. Fins i tot part
proporcional de programació, elaboració dels manuals i formació dels usuaris. Totalment muntat, connectat
i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar, per a control centralitzat de
l'ampliació de la xarxa de calor, format per tres subquadres (un a cada edifici), 2 miniservers, 1 extension, 3 1-Wire
extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de temperatura metàl·lics 1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2
sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació 24V, 3 SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i
interruptors de protecció, i cablejat. Fins i tot part proporcional de programació, elaboració dels manuals i formació dels
usuaris. Totalment muntat, connectat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els circuits i elements quedaran convenientment identificats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra IEO010: Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de
policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb
grau de protecció IP 547. Totalment muntada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Plec de condicions
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Unitat d'obra IED010c: Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal
de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales .
Instal·lació i col·locació dels tubs:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables .
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. .
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación .
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la línia. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Execució del llit de sorra per
a seient del tub. Col·locació del tub. Execució del reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Registres accessibles des de zones comunitàries
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra IFT010: Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per
temps de tres cicles, rosca de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650
mm. Inclús p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de pas de comporta de llautó fos,
filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat,
connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca de 3/4",
pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm. Inclús p/p de tubs entre els diferents
elements i accessoris, claus de pas de comporta de llautó fos, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i
aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normes de la companyia subministradora.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del descalcificador. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IFW020b: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra IFW020e: Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima
de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima
de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.5.- Urbanització interior de la parcel·la
Unitat d'obra UIA010: Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
49,5x48,5 cm.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. Fins i tot connexions de tubs i acabaments. Completament
acabada, sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Formació de forats per connexionat de tubs. Empalmament dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà accessible.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra UIA010b: Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de
formigó, sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una
càrrega de 125 kN.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Conexionado dels
tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà accessible.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra UXA020: Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles
pesats per dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda bicapa de
formigó, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis, color vermell, aparellat a espiga per
a tipus de col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual,
una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà
uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu
posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre
ferm compost per subbase flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, base flexible de tot-u artificial, de
20 cm d'espessor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes bicapa de formigó, quines
característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis,
color vermell, aparellat a espiga, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una
vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà
comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra
natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per subbase flexible de
tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 95% del Proctor Modificat, base flexible de tot-u artificial,
de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, executada segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada formada pel terreny natural adequadament compactat fins arribar a una capacitat portant
mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a realitzar per ajustar-los als cantells
del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el paviment, acabaments i peces especials.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas .
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Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha
procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de
clavegueram.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la subbase. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellament de la capa
de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra UXH010: Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en
exteriors en zona de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment per a ús privat en zona de parcs i jardins, de rajola de formigó per exteriors,
acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense polir, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega
de ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, format nominal 30x30x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de
entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o
producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions d'aquest.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel Director
d'Execució de l'obra.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m².
Unitat d'obra UBC010lgaM63: Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'accessori de connexió per compressió roscat canonada LOGSTOR PEXFLEXTRA per tub
de diàmetre 63 mm amb rosca 2". Aïllament mitjançant accesori de PUR protegit inclòs, Inclús p/p d'accessoris d'unió i
kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Unitat d'obra UBClgaM32: Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'accessori de connexió per compressió roscat canonada LOGSTOR PEXFLEXTRA per tub
de diàmetre 25mm amb rosca 3/4". Aïllament mitjançant accesori de PUR protegit inclòs, Inclús p/p d'accessoris d'unió i
kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Unitat d'obra UBClgath: Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'accessori Terminal termoretràctil per tub de 25/90 mm per canonada LOGSTOR
PEXFLEXTRA per tal d'assegurar l'estanqueitat de l'aïllmament PUR una vegada el tub quedi enterrat. Caldrà realitzar
l'operació de segellat seguint les instruccions indicades pel fabricant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento .
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Unitat d'obra UBClgath63: Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació d'accessori Terminal termoretràctil per tub de 63/125 mm per canonada LOGSTOR
PEXFLEXTRA per tal d'assegurar l'estanqueitat de l'aïllmament PUR una vegada el tub quedi enterrat. Caldrà realitzar
l'operació de segellat seguint les instruccions indicades pel fabricant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Unitat d'obra UBClgc032: Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90
mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada per a calefacció, model LOGSTOR PEXFLEXTRA, de 90 mm de diàmetre,
composta per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD) reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 32 mm de
diàmetre i 2,9 mm de gruix, serie 5 / SDR11, temperatura màxima de treball 95°C, preaïllat tèrmicament amb escuma
de poliuretà (PUR) i protegit mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), per a conducció
soterrada d'aigua per a calefacció, col·locada sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento , RITE. Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Unitat d'obra UBClgc063: Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i
125 mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de canonada per a calefacció, model LOGSTOR PEXFLEXTRA, de 125 mm de diàmetre,
composta per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD) reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 63 mm de
diàmetre i 5,8 mm de gruix, serie 5 / SDR11, temperatura màxima de treball 95°C, preaïllat tèrmicament amb escuma
de poliuretà (PUR) i protegit mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), per a conducció
soterrada d'aigua per a calefacció, col·locada sobre llit o jaç de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Inclús p/p d'accessoris d'unió i kits d'aïllament. Totalment col·locada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento .RITE. Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la conducció. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Formació d'unions entre peces. Execució del
reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La conducció serà estanca.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
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Unitat d'obra UFF010b: Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa
intermèdia de 5 cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost per: capa de 25 cm d'espessor de
terra-ciment formada per la barreja en central de material granular per a la fabricació de SC40, adequat per a tràfic T0
amb ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri; reg de guarit mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força
de betum asfàltic; barreja bituminosa en calent: reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa base de 12 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació de
mescla bituminosa en calent S25, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B40/50; reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa intermèdia de 5 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació
de mescla bituminosa en calent S25, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0 amb filler calcari, per a
mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B40/50; reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus
ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de rodolament de 3 cm d'espessor formada per material granular per a la
fabricació de mescla bituminosa en calent M10, coeficient de Los Angeles <=15, adequat per a tràfic T00 amb filler
calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic modificat amb polímers BM-3c.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras .
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha
procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de
clavegueram.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja amb ciment. Preparació de la superfície
existent per a la barreja amb ciment. Fabricació de la barreja amb ciment. Transport de la barreja amb ciment.
Abocament i extensió de la barreja amb ciment. Prefissuració de la capa de barreja amb ciment. Compactació i
terminació de la capa de barreja amb ciment. Execució de juntes de construcció en la capa de barreja amb
ciment. Curat de la capa de barreja amb ciment. Tram de prova per a la capa de barreja amb ciment. Preparació
de la superfície per al reg d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció de la
fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la superfície existent per a la capa de barreja
bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja
bituminosa. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de
barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de
prova per a la capa de barreja bituminosa.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà resistència.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.6.- Gestió de residus
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense
incloure la càrrega en obra.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada,
descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición .
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació,
per a l'organització del tràfic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el
transport.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición .
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

2.2.7.- Seguretat i salut
Unitat d'obra YCB030: Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format
per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables
en 20 usos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Unitat d'obra YCB040: Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de
1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de
superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m,
baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació
al terra per garantir la immobilitat del conjunt.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud per a amplada
màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400
kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral,
amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de la passarel·la sobre el sòl. Fixació de la passarel·la al terra. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Unitat d'obra YCB050: Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma
de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix,
amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la
vibració de la xapa al pas dels vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació del material amortidor. Col·locació de la xapa sobre el material amortidor. Fixació de la xapa amb ciment
ràpid. Retirada del conjunt. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Unitat d'obra YSB050b: Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm
d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de llargada, de
color blau.subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les
exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.
I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
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Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:
Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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IV Amidaments

1 Obra civil i ajudes
Nº

U

Descripció

1.1

M³

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

1.2

Ut

Amidament

Total m³ :

0,540

Total Ut :

1,000

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
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2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
Nº

U

Descripció

Amidament

2.1

M³

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m,
en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en
el Projecte, i posterior reposició parcial de la mateixa amb compactat. Inclús transport de la
maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.
Uts.

Longitud Amplada
9,00
16,00
70,00
60,00
300,00
3,00
40,00
1,00
58,00
1,00
15,00

Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R3 - asfalt
Rasa R4 - lloses
Rasa R5 - asfalt
Rasa R6 - vorera
Rasa R7 - Sauló
Arqueta de xarxa tèrmica
Rasa R8 - vorera
Rasa R9 - Sauló

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
0,50

Alçada

Parcial

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00

4,500
8,000
35,000
30,000
150,000
1,500
20,000
1,500
29,000
0,500
7,500

Subtotal

287,500
2.2

M³

Uts.

Longitud Amplada
9,00
16,00
70,00
60,00
300,00
3,00
40,00
58,00
1,00
15,00

Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R3 - asfalt
Rasa R4 - lloses
Rasa R5 - asfalt
Rasa R6 - vorera
Rasa R7 - Sauló
Rasa R8 - vorera
Rasa R9 - Sauló

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Alçada

Parcial

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

1,575
2,800
12,250
10,500
52,500
0,525
7,000
10,150
0,175
2,625

Subtotal

100,100
2.3

M³

287,500

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

100,100

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Uts.

Longitud Amplada
9,00
16,00
60,00
3,00
58,00
1,00

Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R4 - lloses
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Alçada

Parcial

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,900
1,600
6,000
0,300
5,800
0,100

Subtotal

14,700
2.4

M²

14,700

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de morter, amb
martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Amb cura per a poder ser
reposicionades les peces. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, reposició de les peces i adquisició de perces trencades.
Uts.

Rasa R2 - vorera

Longitud Amplada
16,00

0,80

Alçada

Parcial

Subtotal

12,800
(Continua...)
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2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
Nº
2.4

U

Descripció

Amidament

M²

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa … (Continuació...)
60,00
3,00
58,00
1,00

Rasa R4 - lloses
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

0,80
0,80
0,50
0,50

48,000
2,400
29,000
0,500
92,700

2.5

M²

Uts.

Longitud Amplada
9,00
16,00
60,00
3,00
58,00
1,00

Rasa R1 - rampa accés
Rasa R2 - vorera
Rasa R4 - lloses
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

Alçada

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Parcial

Subtotal

4,500
8,000
30,000
1,500
29,000
0,500
73,500

2.6

M²

Uts.

Longitud Amplada
70,00
300,00

Alçada

0,50
0,50

Parcial

Subtotal

35,000
150,000
185,000

M²

Uts.

Longitud Amplada
60,00

Alçada

0,80

Parcial

Subtotal

48,000
48,000

M²

Uts.

Longitud Amplada
16,00
3,00
58,00
1,00

Alçada

0,80
0,80
0,80
0,80

Parcial

Subtotal

12,800
2,400
46,400
0,800
62,400

M

48,000

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T, càrrega
de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de parcs i
jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Rasa R2 - vorera
Rasa R6 - vorera
Rasa R8 - vorera

2.9

185,000

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats per dia) i
categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó, format
rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis, color vermell, aparellat a espiga per a tipus de
col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una
vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà
uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel
seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat
sobre ferm compost per subbase flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, base flexible de tot-u
artificial, de 20 cm d'espessor.

Rasa R4 - lloses

2.8

73,500

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor de
terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5
cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

Rasa R3 - asfalt
Rasa R5 - asfalt

2.7

92,700

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.

62,400

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125 mm de diàmetre
exterior, per a conducció soterrada.
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

Pàgina: 3 - 14

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:
Promotor:
Situació:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Be…
Ajuntament de Begues

IV Amidaments

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casanellas

2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
Nº

U

Descripció

Tram sala biomassa a T
Tram T a Centre de dia

Amidament
2
2

450,00
42,00

900,000
84,000
984,000

2.10

M

984,000

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90 mm de diàmetre
exterior, per a conducció soterrada.
Uts.

Tram de T a Antic CAP

2

2.11

U

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"

2.12

U

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1

Llargada Amplada

Alçada

75,00

Parcial

Subtotal

150,000
150,000

150,000

Total u :

12,000

Total u :

4,000

Total u :

12,000

Total u :

4,000

2.13

U

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125

2.14

U

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110

2.15

U

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts
de llargada, de color blau.

2.16

M

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total u :

Uts.
Tram sala biomassa aT
Tram de T a Centre de dia
Tram de T a Antic CAP

Llargada Amplada
450,00
45,00
78,00

Alçada

2,000

Parcial

Subtotal

450,000
45,000
78,000
573,000

573,000

2.17

Ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de
mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm.

2.18

U

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125
kN.

2.19

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total Ut :

Total U :

Total U :

16,000

1,000

2,000
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2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
Nº

U

Descripció

Amidament

2.20

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
Total Ut :

2,000
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3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº

U

Descripció

Amidament

3.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plà…
3.1.1

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per: - bomba circuladora simple, per
cabal de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació electrònica integrada, mode
de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable
(dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació
monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba - Suports per la
bomba - Filtre retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm. - Vàlvula de retenció 2". - 2
Vàlvules de papallona 2". - maniguets antivibració. - Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure. - Cable d'alimentació trifàsica per la bomba. - p/p d'elements
de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

3.1.2

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

3.1.3

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos
i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut :

Total Ut :

Total Ut :
3.1.4

Ut

Ut

1,000

4,000

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció,
petit material,. Totalment muntat i provat.
Total Ut :

3.1.5

1,000

2,000

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
Total Ut :

1,000

3.1.6

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de
diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

3.1.7

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de
diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

Total m :

Total m :

18,000

15,000
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3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº

U

Descripció

Amidament

3.1.8

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 5
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50
mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat.

3.1.9

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.

Total U :

Total Ut :

2,000

2,000

3.1.10

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

3.1.11

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura,
550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements
de muntatge i connexió necessaris per al seu correct

3.1.12

U

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres
cicles, rosca de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm. Inclús
p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de pas de comporta de llautó fos, filtre de
cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat
i provat.

3.1.13

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada
a 3 bar de pressió. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total U :

Total Ut :

Total U :

Total U :

5,000

1,000

1,000

1,000
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4 Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional
Nº

U

Descripció

Amidament

4.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plà…
4.1.1

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de
diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Total m :

4.1.2

Ut

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 150 kW,
tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de
sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de
fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total Ut :

4.1.3

Ut

Ut

Ut

2,000

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
Total Ut :

4.1.5

1,000

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus Kamstrup Multical 602 o similar, per a cabal nominal 10
m³/h.
Total Ut :

4.1.4

32,000

1,000

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura,
550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements
de muntatge i connexió necessaris per al seu correct
Total Ut :

1,000

4.1.6

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos
i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

4.1.7

Ut

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, altura 2440 mm,
diàmetre 1490 mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6 boques de 2",
boca de purgat i boca de buidat i quatre boques per a baines. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut :

Total Ut :

7,000

1,000

4.1.8

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.

4.1.9

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut :

Total U :

15,000

3,000
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Nº

U

Descripció

Amidament

4.1.10

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

4.1.11

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220 V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

4.1.12

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de plaques i
dipòsit d'inèrcia,, format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i alçada
manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor humit lliure de manteniment,
amb regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador
de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides
DIN segons bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - Filtre de
2". - 2 Vàlvules de papallona 2". - maniguets antivibració. - Pont de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable. - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p
d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions
elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

4.1.13

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50
mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions
establertes i provat.

Total U :

Total Ut :

Total Ut :

Total U :

3,000

1,000

1,000

1,000
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5 Sala tècnica Antic CAP
Nº

U

Descripció

Amidament

5.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plà…
5.1.1

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de treball de 16
bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
Total U :

5.1.2

U

2,000

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Total U :

2,000

5.1.3

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

5.1.4

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos
i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C;
amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total U :

Total Ut :
5.1.5

U

6,000

4,000

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb actuador de
220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Total U :

1,000

5.1.6

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

5.1.7

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada
per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de
diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús
p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.

5.1.8

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus Kamstrup Multical 402 o similar, per a cabal nominal 3,5
m³/h.

Total U :

Total m :

Total Ut :
5.1.9

U

1,000

15,000

1,000

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20 kW,
tipus cipriani S080+ o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament format per
panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4
manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Total U :

1,000
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6 Instal·lació de Control
Nº

U

Descripció

Amidament

6.1

Ut

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar, per a control
centralitzat de l'ampliació de la xarxa de calor, format per tres subquadres (un a cada edifici), 2
miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de temperatura metàl·lics
1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació
24V, 3 SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors de protecció, i cablejat. Fins i tot part
proporcional de programació, elaboració dels manuals i formació dels usuaris. Totalment muntat,
connectat i provat.

6.2

M

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de policarbonat, exempt
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.

Total Ut :

Total m :
6.3

M

Uts.

Llargada Amplada

Alçada

30,00
78,00

Parcial

Uts.

Llargada Amplada
450,00
45,00

Alçada

Parcial

Subtotal

450,000
45,000
495,000

Ut

108,000

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples de PBT i tubs
passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central de reforç, coberta interior
de polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció antirroedors i de reforç a la tracció i
coberta exterior de polietilè de 13,6 mm de diàmetre.

Tram sala biomassa aT
Tram de T a Centre de dia

6.5

Subtotal

30,000
78,000
108,000

M

30,000

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre. Fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.

tram intnerior ethernet
Connexió sales Antic CAP i centre dia

6.4

1,000

495,000

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.
Total Ut :

2,000
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7 Gestió de Residus
Nº

U

Descripció

Amidament

7.1

M³

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps
d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Uts. Superfície Profundi…

Rases instal·lacions

0,5

Volum

268,00

Parcial
134,000

7.2

M³

Subtotal

134,000
134,000

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Uts. Superfície Profundi…

Rases instal·lacions

0,5

268,00

Volum

Parcial

Subtotal

134,000
134,000

134,000
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8 Seguretat i salut
Nº

U

Descripció

8.1

Pa

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció

8.2

Amidament

Total Pa :

1,000

Total p.a. :

1,000

P.a. Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions

8.3.- delimitacio rases
8.3.1

M

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Total m :

8.3.2

U

Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud
per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de superfície
antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m,
baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de
fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt.
Total U :

8.3.3

M²

450,000

10,000

Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer
de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a material
amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Total m² :

20,000
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Capítol Nº 1 Obra civil i ajudes
Nº

U

Descripció

Amidament

1.1

M³

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

1.2

Ut

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.

Total m³ :

Total Ut :

0,540

1,000

Preu

Import

821,81

443,78

566,02

566,02

Parcial Nº 1 Obra civil i ajudes :

1.009,80
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Capítol Nº 2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
Nº

U

Descripció

Amidament

2.1

M³

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte, i posterior reposició parcial de la mateixa amb compactat. Inclús transport de la maquinària,
repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Total m³ :

2.2

M³

287,500

Preu

23,64

Import

6.796,50

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Total m³ :

100,100

23,62

2.364,36

2.3

M³

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

2.4

M²

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de morter, amb martell
pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Amb cura per a poder ser reposicionades les
peces. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
reposició de les peces i adquisició de perces trencades.

2.5

M²

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.

2.6

M²

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor de
terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de 5 cm
de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

2.7

M²

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats per dia) i
categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó, format
rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis, color vermell, aparellat a espiga per a tipus de
col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una
vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà uniforme
i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior
reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm
compost per subbase flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, base flexible de tot-u artificial, de 20
cm d'espessor.

2.8

M²

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de parcs i jardins,
col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Total m³ :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

14,700

92,700

73,500

185,000

48,000

62,400

120,89

9,73

28,90

28,56

40,47

38,61

1.777,08

901,97

2.124,15

5.283,60

1.942,56

2.409,26
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Capítol Nº 2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
Nº

U

Descripció

Amidament

2.9

M

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125 mm de diàmetre
exterior, per a conducció soterrada.

2.10

M

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90 mm de diàmetre
exterior, per a conducció soterrada.

2.11

U

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"

2.12

U

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1

2.13

U

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125

2.14

U

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110

2.15

U

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i 150mts de
llargada, de color blau.

Total m :

Total m :

Total u :

984,000

Total u :

Total u :

28,92

Import

28.457,28

150,000

15,11

2.266,50

12,000

50,79

609,48

4,000

28,73

114,92

12,000

24,39

292,68

34,52

138,08

Total u :

Total u :

Preu

4,000

2,000

48,83

97,66

2.16

M

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

2.17

Ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm.

Total m :

Total Ut :
2.18

U

573,000

16,000

5,10

55,43

2.922,30

886,88

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç
de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit,
de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Total U :

1,000

181,66

181,66

2.19

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

2.20

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.

Total U :

2,000

22,19

44,38

Pàgina: 3 - 14

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:
Promotor:
Situació:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de B…
Ajuntament de Begues

V Pressupost

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casanellas

Capítol Nº 2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
Nº

U

Descripció
Total Ut :

Amidament

Preu

Import

2,000

41,17

82,34

Parcial Nº 2 Xarxa de Calor i abastament de serveis :

59.693,64
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Capítol Nº 3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº

U

Descripció

Amidament

Preu

Import

3.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plà…
3.1.1

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per: - bomba circuladora simple, per cabal
de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació electrònica integrada, mode de
reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en
funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic,
roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz,
protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba - Suports per la bomba - Filtre retenidor de
2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm. - Vàlvula de retenció 2". - 2 Vàlvules de papallona 2". maniguets antivibració. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure. - Cable d'alimentació trifàsica per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

3.1.2

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

3.1.3

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb
clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut :

Total Ut :

Total Ut :

1,000

1,000

4,000

3.117,57

348,38

25,39

3.117,57

348,38

101,56

3.1.4

Ut

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció, petit
material,. Totalment muntat i provat.

3.1.5

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no haver-hi
fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.

3.1.6

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per
tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i
1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

3.1.7

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per
tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8
mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

Total Ut :

Total Ut :

Total m :

Total m :

2,000

1,000

18,000

15,000

11,00

56,41

32,00

15,83

22,00

56,41

576,00

237,45
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Capítol Nº 3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
Nº

U

Descripció

Amidament

3.1.8

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 5 connexions
de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,
complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.

3.1.9

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.

3.1.10

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U :

Total Ut :

Total U :

2,000

2,000

5,000

Preu

156,89

41,17

22,19

Import

313,78

82,34

110,95

3.1.11

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550
mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de
muntatge i connexió necessaris per al seu correct

3.1.12

U

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles,
rosca de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm. Inclús p/p de tubs
entre els diferents elements i accessoris, claus de pas de comporta de llautó fos, filtre de cartutx,
electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i provat.

3.1.13

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a
3 bar de pressió. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total Ut :

Total U :

1,000

1,000

429,14

738,90

429,14

738,90

14,62

14,62

Total subcapítol 3.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics ind…

6.149,10
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Preu

Import

4.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plà…
4.1.1

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció, formada per
tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i
1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.
Total m :

32,000

32,00

1.024,00

4.1.2

Ut

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 150 kW,
tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema
de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta,
d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

4.1.3

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de lectura i
tarja de comunicació Modbus, tipus Kamstrup Multical 602 o similar, per a cabal nominal 10 m³/h.

4.1.4

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no haver-hi
fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.

Total Ut :

Total Ut :

Total Ut :

1,000

2,000

1,000

2.474,18

743,07

56,41

2.474,18

1.486,14

56,41

4.1.5

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550
mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de
muntatge i connexió necessaris per al seu correct

4.1.6

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb
clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

4.1.7

Ut

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, altura 2440 mm,
diàmetre 1490 mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6 boques de 2", boca
de purgat i boca de buidat i quatre boques per a baines. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

4.1.8

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.

4.1.9

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut :

Total Ut :

Total Ut :

Total Ut :

Total U :

1,000

7,000

1,000

15,000

3,000

429,14

25,39

2.204,40

41,17

61,11

429,14

177,73

2.204,40

617,55

183,33
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U
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4.1.10

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

4.1.11

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220 V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Total U :

Total Ut :

3,000

1,000

Preu

19,24

348,38

Import

57,72

348,38

4.1.12

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de plaques i dipòsit
d'inèrcia,, format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i alçada manomètrica de 5
m.c.a, tipus DAB EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10
fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de retenció 2". - Filtre de 2". - 2 Vàlvules de
papallona 2". - maniguets antivibració. - Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada d'acer inoxidable. - Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p d'elements de
muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.

4.1.13

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions
de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,
complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i provat.

Total Ut :

1,000

771,49

771,49

155,23

155,23

Total subcapítol 4.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics ind…

9.985,70

Total U :

1,000
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Preu

Import

5.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plà…
5.1.1

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.

5.1.2

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Total U :

Total U :

2,000

2,000

28,42

11,25

56,84

22,50

5.1.3

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

5.1.4

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; amb
clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

5.1.5

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb actuador de 220 V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

Total U :

Total Ut :

Total U :

6,000

4,000

1,000

22,19

25,39

215,58

133,14

101,56

215,58

5.1.6

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

5.1.7

M

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum, formada per
tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8
mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.

5.1.8

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de lectura i
tarja de comunicació Mbus, tipus Kamstrup Multical 402 o similar, per a cabal nominal 3,5 m³/h.

5.1.9

U

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20 kW, tipus
cipriani S080+ o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de 100°C. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de
poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4
termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total U :

Total m :

Total Ut :

Total U :

1,000

15,000

1,000

1,000

108,51

15,83

637,49

997,72

108,51

237,45

637,49

997,72
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Total subcapítol 5.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics ind…

2.510,79
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Capítol Nº 6 Instal·lació de Control
Nº

U

Descripció

Amidament

6.1

Ut

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar, per a control
centralitzat de l'ampliació de la xarxa de calor, format per tres subquadres (un a cada edifici), 2
miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de temperatura metàl·lics
1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació 24V, 3
SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors de protecció, i cablejat. Fins i tot part
proporcional de programació, elaboració dels manuals i formació dels usuaris. Totalment muntat,
connectat i provat.

6.2

M

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de policarbonat, exempt
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.

6.3

M

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre. Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total Ut :

Total m :

Total m :
6.4

M

Ut

30,000

108,000

4.554,96

5,64

1,61

Import

4.554,96

169,20

173,88

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples de PBT i tubs passius
cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central de reforç, coberta interior de
polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció antirroedors i de reforç a la tracció i coberta
exterior de polietilè de 13,6 mm de diàmetre.
Total m :

6.5

1,000

Preu

495,000

2,07

1.024,65

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars. Totalment muntat i provat.
Total Ut :

2,000

212,43

Parcial Nº 6 Instal·lació de Control :
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Capítol Nº 7 Gestió de Residus
Nº

U

Descripció

Amidament

7.1

M³

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps
d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.

7.2

M³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total m³ :

Total m³ :

134,000

134,000

Preu

5,54

2,15

Parcial Nº 7 Gestió de Residus :

Import

742,36

288,10
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Capítol Nº 8 Seguretat i salut
Nº

U

Descripció

8.1

Pa

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció
Total Pa :

8.2

P.a.

Amidament

Preu

Import

1,000

1.542,29

1.542,29

1,000

717,62

717,62

Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions
Total p.a. :

8.3.- delimitacio rases
8.3.1

M

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos
peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

8.3.2

U

Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud per
a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de superfície antilliscant
sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1
m d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per garantir la
immobilitat del conjunt.

8.3.3

M²

Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa d'acer de
10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a material amortidor.
Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.

Total m :

Total U :

450,000

10,000

3,25

16,28

1.462,50

162,80

3,96

79,20

Total subcapítol 8.3.- delimitacio rases:

1.704,50

Parcial Nº 8 Seguretat i salut :

3.964,41

Total m² :

20,000

Pàgina: 13 - 14

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:
Promotor:
Situació:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de B…
Ajuntament de Begues

V Pressupost

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casanellas

Presupuesto de ejecución material
1 Obra civil i ajudes
2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
3.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicat…

4 Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional

4.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicat…

5 Sala tècnica Antic CAP

5.1.- Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicat…

6 Instal·lació de Control
7 Gestió de Residus
8 Seguretat i salut
8.3.- delimitacio rases

1.009,80
59.693,64
6.149,10
6.149,10

9.985,70
9.985,70

2.510,79
2.510,79

6.347,55
1.030,46
3.964,41
1.704,50

Total .........:

90.691,45

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NORANTA MIL SIS-CENTS NORANTA-U EUROS
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS.

12 de juliol de 2018
Enginyer Indústrial

Joan Oliver Casanellas
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V Pressupost: Resum
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de
Begues

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Projecte:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Begues

Promotor:

Ajuntament de Begues

Situació:

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casanellas

V Pressupost: Resum del pressupost

1 Obra civil i ajudes .

1.009,80

2 Xarxa de Calor i abastament de serveis .

59.693,64

3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
3.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i
amidaments. - Tot els elements es senyalitzaran mitjanaçant una etiqueta rígida per tal de
coneixer-ne el seu ús. - S'indicarà de forma gràfica els sentit del fluxe de cada canonada. .

6.149,10

Total 3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris ..........:

6.149,10

4 Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional
4.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i
amidaments. - Tot els elements es senyalitzaran mitjanaçant una etiqueta rígida per tal de
coneixer-ne el seu ús. - S'indicarà de forma gràfica els sentit del fluxe de cada canonada. .

9.985,70

Total 4 Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional ..........:

9.985,70

5.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i
amidaments. - Tot els elements es senyalitzaran mitjanaçant una etiqueta rígida per tal de
coneixer-ne el seu ús. - S'indicarà de forma gràfica els sentit del fluxe de cada canonada. .

2.510,79

Total 5 Sala tècnica Antic CAP ..........:

2.510,79

5 Sala tècnica Antic CAP

6 Instal·lació de Control .

6.347,55

7 Gestió de Residus .

1.030,46

8 Seguretat i salut
8.3 delimitacio rases .

1.704,50
Total 8 Seguretat i salut ..........:

Pressupost d'execució de material (PEM)
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)
10% IVA * (IVA reduït ja que forma part del projecte de Centre de dia)

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI +
IVA)

3.964,41

90.691,45
11.789,89
5.441,49

107.922,83
10.792,28

118.715,11

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT DIVUIT MIL SET-CENTS QUINZE
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS.

12 de juliol de 2018
Enginyer Indústrial
Joan Oliver Casanellas
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Document V. Pressupost, justificació
i quadres de preus
Per a l’ampliació de la instal·lació de
biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per
a abastir al nou Centre de Dia i
d’habitatges Dotacionals i a l’antic CAP
de Begues
V.2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Projecte per l’ampliació de la instal·lació de biomassa de l’Escola Sant Cristòfor per abastir al nou centre de dia d’habitatges dotacionals
i a l’Antic CAP de Begues.
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V Pressupost: Annex de justificació de preus
Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de
Begues
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Projecte:
Promotor:
Situació:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de B…
Ajuntament de Begues

V Pressupost: Annex de justificació de preus

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casa…

Nº

Codi

U

Descripció

Total

1 Obra civil i ajudes
1.1

m³

DEH040
1,000
3,057
1,528
1,211
1,455
3,638
2,425
2,000

m²
h
h
h
h
h
h
%

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Tall en humit amb serra amb disc diamantat, en forjats de formigó armat o prefabricat.
Martell pneumàtic.
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.
Oficial 1ª construcció.
Peó especialitzat construcció.
Peó jardiner.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

600,00 €
4,05 €
6,90 €
8,13 €
22,30 €
20,52 €
17,47 €
782,23 €
797,87 €

Preu total por m³ .......................................…
1.2

Ut

HYA010

0,300 m³
1,000 m³
1,000 t

3,000
10,000
10,000
4,000

h
h
h
%

600,00 €
12,38 €
10,54 €
9,85 €
32,45 €
74,65 €
42,36 €
15,64 €

23,94 €

821,81 €

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
Oficial 1ª construcció.
Peó jardiner.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

78,89 €
1,15 €

23,67 €
1,15 €

36,25 €
24,94 €
21,78 €
17,47 €
528,39 €
549,53 €

36,25 €
74,82 €
217,80 €
174,70 €
21,14 €

Preu total por Ut ........................................…

16,49 €

566,02 €
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Nº

Codi

U

Descripció

Total

2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
2.1

ADE010c m³

0,336
0,154
0,265
2,000

h
h
h
%

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2
m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte, i posterior reposició parcial de la mateixa amb compactat. Inclús transport
de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

48,68 €
6,38 €
19,47 €
22,50 €
22,95 €

Preu total por m³ .......................................…
2.2

m³

ADR010

1,800
0,103
0,154
0,010
0,231
2,000

t
h
h
h
h
%

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Peó jardiner.
Mitjans auxiliars

23,64 €

Costos indirectes

8,98 €
8,72 €
6,38 €
40,00 €
17,47 €
22,48 €
22,93 €

Preu total por m³ .......................................…
m³

DDS030

0,458
0,204
1,817
0,545
2,179
2,000

h
h
h
h
h
%

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª soldador.
Mitjans auxiliars

0,224
0,112
0,140
0,262
2,000

h
h
h
h
%

Costos indirectes

65,02 €
40,85 €
8,13 €
19,47 €
23,67 €
115,07 €
117,37 €

Martell pneumàtic.
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
Peó especialitzat construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars

2,000
1,200
0,210
0,050

m²

Ut
m²
m³
m²

0,088 h

3,52 €

120,89 €

Costos indirectes

4,05 €
3,80 €
20,15 €
19,47 €
9,26 €
9,45 €

Preu total por m² .......................................…
ANS010c

29,78 €
8,33 €
14,77 €
10,61 €
51,58 €
2,30 €

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de morter, amb
martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Amb cura per a poder ser
reposicionades les peces. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i adquisició de perces trencades.

3,000 %

2.5

0,69 €

23,62 €

Preu total por m³ .......................................…
m²

DUX010

16,16 €
0,90 €
0,98 €
0,40 €
4,04 €
0,45 €

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

3,000 %

2.4

0,69 €

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

3,000 %

2.3

16,36 €
0,98 €
5,16 €
0,45 €

0,91 €
0,43 €
2,82 €
5,10 €
0,19 €

0,28 €

9,73 €

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.
Separador homologat per soleres.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació.
Regla vibrant de 3 m.

0,04 €
3,66 €
67,42 €

0,08 €
4,39 €
14,16 €

1,34 €
4,65 €

0,07 €
0,41 €
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Nº

Codi

0,161
0,161
0,081
2,000

U

h
h
h
%

Descripció

Total

Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Ajudant construcció.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

22,30 €
19,47 €
20,68 €
27,51 €
28,06 €

Preu total por m² .......................................…
2.6

m²

UFF010b

0,553
0,017
0,800
1,000
0,253

t
t
kg
kg
t

0,011
0,010
1,000
0,104

t
t
kg
t

0,005
0,005
1,000
0,061

t
t
kg
t

0,004
0,003
0,006
8,784
0,018
0,006
0,012
0,006

t
t
h
t·km
h
h
h
h

0,017
0,010
0,006
0,011

h
h
h
h

7,027
1,027
0,012
0,012

t·km
Ut
h
h

0,012
0,021
0,032
2,000

h
h
h
%

Material granular per a la fabricació de SC40, adequat per a tràfic T0, segons PG-3.
Ciment CEM II / A-V 32,5 N, en orri, segons UNE-EN 197-1.
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent S25, coeficient
de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3.
Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.
Betum asfàltic B40/50, segons PG-3.
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent S25, coeficient
de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T0, segons PG-3.
Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.
Betum asfàltic B40/50, segons PG-3.
Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3.
Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent M10, coeficient
de Los Angeles <=15, adequat per a tràfic T00, segons PG-3.
Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent.
Betum asfàltic modificat amb polímers BM-3c, segons PG-3.
Central discontínua per a tractament de materials amb ciment, de 160 t/h.
Transport d'àrids.
Camió basculant de 14 t de càrrega, de 184 kW.
Motoanivelladora de 154 kW.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de
treball 213,4 cm.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat.
Escombradora remolcada amb motor auxiliar.
Central asfàltica contínua per a fabricació de barreja bituminosa en calent, de 200
t/h.
Transport d'aglomerat.
Desplaçament de maquinària de fabricació de mescla bituminosa en calent.
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de treball 168
cm.
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Mitjans auxiliars

3,000 %

UXA020

0,230 t
0,230 t

m²

0,84 €

28,90 €

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm d'espessor de
terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de S25; capa intermèdia de
5 cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.

Costos indirectes

2,50 €
92,44 €
0,24 €
0,24 €

1,38 €
1,57 €
0,19 €
0,24 €

8,90 €
41,00 €
292,74 €
0,24 €

2,25 €
0,45 €
2,93 €
0,24 €

8,90 €
41,00 €
292,74 €
0,24 €

0,93 €
0,21 €
1,46 €
0,24 €

10,15 €
41,00 €
415,14 €
86,38 €
0,10 €
39,06 €
74,71 €
40,00 €

0,62 €
0,16 €
1,25 €
0,52 €
0,88 €
0,70 €
0,45 €
0,48 €

62,20 €
40,11 €
41,93 €
12,28 €

0,37 €
0,68 €
0,42 €
0,07 €

308,51 €
0,10 €
1,03 €
91,97 €

3,39 €
0,70 €
1,06 €
1,10 €

40,93 €
66,62 €
19,67 €
17,34 €
27,19 €
27,73 €

0,49 €
0,80 €
0,41 €
0,55 €
0,54 €

Preu total por m² .......................................…
2.7

3,59 €
3,13 €
1,68 €
0,55 €

0,83 €

28,56 €

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats per dia) i
categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó, format
rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis, color vermell, aparellat a espiga per a tipus de
col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una
vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà
uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm,
pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm,
realitzat sobre ferm compost per subbase flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, base flexible
de tot-u artificial, de 20 cm d'espessor.
Barreja de riu granular o natural, pedrera calcària.
Barreja de riu de trituració o artificial, pedrera calcària.

8,66 €
9,47 €

1,99 €
2,18 €
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Nº

Codi

U

0,055 m³

52,500 Ut

1,000 kg
0,014 h
0,020 h
0,010
0,309
0,371
0,415
2,000

h
h
h
h
%

Descripció

Total

Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria orgànica i
argila. Es tindrà en compte l'especificat en UNE 83115 sobre la friabilitat i en UNE-EN
1097-2 sobre la resistència a la fragmentació de la sorra.
Llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat
superficial llis, color vermell, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN
1338 i una sèrie de propietats predeterminades: coeficient d'absorció d'aigua <= 6%;
resistència de trencament (splitting test) >= 3,6 MPa; càrrega de ruptura >= 250 N/mm
de la longitud de trencament; resistència al desgast per abrasió <= 23 mm i resistència
al lliscament (índex USRV) > 60.
Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre,
exempta de sals perjudicials, presentada en sacs.
Motoanivelladora de 154 kW.
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de
treball 213,4 cm.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de treball 50 cm, reversible.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

24,00 €

1,32 €

0,27 €

14,18 €

0,35 €
74,71 €

0,35 €
1,05 €

62,20 €
40,00 €
4,24 €
19,67 €
17,34 €
38,52 €
39,29 €

1,24 €
0,40 €
1,31 €
7,30 €
7,20 €
0,77 €

Preu total por m² .......................................…
2.8

m²

UXH010

0,105 m³
0,030 m³
1,000 kg
1,050 m²

1,000 kg
0,016
0,045
0,391
0,427
2,000

h
h
h
h
%

Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/6.
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
Rajola de formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense
polir, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de
desgast per abrasió H, format nominal 30x30x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
amb resistència al lliscament (índex USRV) > 45.
Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre,
exempta de sals perjudicials, presentada en sacs.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Regla vibrant de 3 m.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

60,63 €

6,37 €

115,30 €
0,10 €

3,46 €
0,10 €

10,50 €

11,03 €

0,35 €
8,72 €
4,65 €
19,67 €
17,34 €
36,75 €
37,49 €

0,35 €
0,14 €
0,21 €
7,69 €
7,40 €
0,74 €

Preu total por m² .......................................…
UBClgc… m
1,050
0,044
0,044
2,000

m
h
h
%

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA de LOGSTOR - 63/5.8-125
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

24,45 €
22,72 €
19,65 €
27,53 €
28,08 €

Preu total por m ........................................…
UBClgc… m
1,050
0,031
0,031
2,000

m
h
h
%

1,12 €

38,61 €

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125 mm de
diàmetre exterior, per a conducció soterrada.

3,000 %

2.10

40,47 €

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de
parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

3,000 %

2.9

1,18 €

25,67 €
1,00 €
0,86 €
0,55 €

0,84 €

28,92 €

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90 mm de
diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA de LOGSTOR - 32/2.9-90
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

12,45 €
22,72 €
19,65 €
14,38 €
14,67 €

Preu total por m ........................................…

13,07 €
0,70 €
0,61 €
0,29 €

0,44 €

15,11 €
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Nº

2.11

Codi

U

UBC010… u
1,000
0,150
0,150
2,000

u
h
h
%

Descripció

Total

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

41,98 €
22,72 €
19,65 €
48,34 €
49,31 €

Preu total por u .........................................…
2.12

UBClga… u
1,000
0,250
0,250
2,000

u
h
h
%

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

16,75 €
22,72 €
19,65 €
27,34 €
27,89 €

Preu total por u .........................................…
UBClga… u
1,000
0,150
0,150
2,000

u
h
h
%

Accessori Logstor PexFlextra Caputxo termoretràtil tub 63
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

16,86 €
22,72 €
19,65 €
23,22 €
23,68 €

Preu total por u .........................................…
UBClgath u
1,000
0,150
0,150
2,000

u
h
h
%

Accessori Logstor PexFlextra Caputxo termoretràtil tub 32/110
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

26,49 €
22,72 €
19,65 €
32,85 €
33,51 €

Preu total por u .........................................…
u

YSB050b
150,000 m

3,000 %

Costos indirectes

0,30 €
19,47 €
46,48 €
47,41 €

Preu total por u .........................................…
2.16

m

IED010c

1,000 m

0,200
0,066
0,062
2,000

Ut
h
h
%

0,84 €

28,73 €
16,86 €
3,41 €
2,95 €
0,46 €

0,71 €

24,39 €
26,49 €
3,41 €
2,95 €
0,66 €

1,01 €

34,52 €

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm d'amplària i
150mts de llargada, de color blau.
Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm
d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars

0,076 h
2,000 %

16,75 €
5,68 €
4,91 €
0,55 €

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110

3,000 %

2.15

50,79 €

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125"

3,000 %

2.14

1,48 €

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1

3,000 %

2.13

41,98 €
3,41 €
2,95 €
0,97 €

45,00 €
1,48 €
0,93 €

1,42 €

48,83 €

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte 15 joules, amb grau
de protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 50086-1,
UNE-EN 50086-2-2 i UNE-EN 50086-2-4
Material auxiliar per instal·lacions elèctriques..
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

1,97 €
1,51 €
21,72 €
18,50 €
4,85 €
4,95 €

Preu total por m ........................................…

1,97 €
0,30 €
1,43 €
1,15 €
0,10 €

0,15 €

5,10 €
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Nº

2.17

Codi

U

Ut

UIA010

1,000 Ut

Descripció

Total

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de
mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5
cm.
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN.
Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Mitjans auxiliars

1,000 Ut
0,597 h
0,621 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

8,65 €

8,65 €

21,60 €
19,67 €
17,34 €
52,76 €
53,82 €

21,60 €
11,74 €
10,77 €
1,06 €

Preu total por Ut ........................................…
2.18

U

UIA010b

1,000 U

0,598 h
0,622 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

70,14 €

70,14 €

75,40 €
23,78 €
21,14 €
172,91 €
176,37 €

75,40 €
14,22 €
13,15 €
3,46 €

Preu total por U .........................................…
2.19

U

ICS075t

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

15,70 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
21,12 €
21,54 €

Preu total por U .........................................…
Ut

ICS075p

1,000
0,100
0,330
0,330
2,000

Ut
Ut
h
h
%

5,29 €

181,66 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

3,000 %

2.20

55,43 €

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó
armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una
càrrega de 125 kN.
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN.
Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.
Mitjans auxiliars

1,000 U

1,61 €

15,70 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
0,42 €

0,65 €

22,19 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

25,70 €
2,14 €
21,72 €
18,50 €
39,19 €
39,97 €

Preu total por Ut ........................................…

25,70 €
0,21 €
7,17 €
6,11 €
0,78 €

1,20 €

41,17 €
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Nº

Codi

U

Descripció

Total

3 Instal·lació de Caldera de biomassa i elements complementaris
3.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - T…
3.1.1

ICS020k… Ut

1,000 Ut
2,000 Ut

1,000
1,000
2,000
1,000

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb
regulació electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb
variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament
classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per la bomba
- Filtre retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm.
- Vàlvula de retenció 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure.
- Cable d'alimentació trifàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer, caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Bomba circuladora DAB CPE 40/3500 T MCE 30/C
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació,
ompliment, etc, ja que estan contemplades a la respectiva partida.
Filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2".
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió màxima de treball de 10 bar.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 1057.
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador
de la flama. Segons UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans auxiliars

U
U
Ut
Ut

2,000 Ut
0,350 m
3,000 m

9,000 m

2,709 h
2,709 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

2.631,30 €

2.631,30 €

39,97 €
59,33 €
18,68 €
17,99 €

79,94 €
59,33 €
18,68 €
35,98 €

10,37 €
4,25 €

10,37 €
8,50 €

4,98 €

1,74 €

0,96 €

2,88 €

0,48 €
22,72 €
19,50 €
2.967,42 €
3.026,77 €

4,32 €
61,55 €
52,83 €
59,35 €

Preu total por Ut ........................................…
3.1.2

Ut

ICS075j

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
Ut
h
h
%

90,80 €

3.117,57 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220 V
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

326,35 €
2,14 €
22,72 €
19,65 €
331,60 €
338,23 €

Preu total por Ut ........................................…

326,35 €
0,21 €
2,70 €
2,34 €
6,63 €

10,15 €

348,38 €
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Nº

3.1.3

Codi

U

Ut

ICS080b

1,000 Ut
0,050
0,445
0,445
2,000

Descripció

Total

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre,
cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Ut
h
h
%

3,000 %

Costos indirectes

6,16 €
2,14 €
21,72 €
18,50 €
24,17 €
24,65 €

Preu total por Ut ........................................…
3.1.4

ICStermc Ut

Costos indirectes

10,68 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
Ut

ICSpres

1,050 m
0,100 Ut

Costos indirectes

54,77 €

0,067
0,092
0,092
2,000

l
h
h
%

3,000 %

56,41 €

Costos indirectes

14,41 €

15,13 €

8,68 €

0,87 €

10,23 €
7,87 €
21,72 €
18,50 €
30,46 €
31,07 €

10,23 €
0,53 €
2,00 €
1,70 €
0,61 €

Preu total redondeado por m ...................…
3.1.7

ICS010…

1,050 m
0,100 Ut
1,000 m

0,045 l
0,092 h

m

54,77 €
1,64 €

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 1,5 mm de gruix i 54 mm de diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 54 mm de
diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, de 55,0 mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix (equivalent a
30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2).
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

1,000 m

10,68 €
0,32 €

11,00 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
m

ICS010…

25,39 €

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
Sense descomposició
3,000 %

3.1.6

0,74 €

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element de subjecció,
petit material,. Totalment muntat i provat.
Sense descomposició
3,000 %

3.1.5

6,16 €
0,11 €
9,67 €
8,23 €
0,48 €

0,93 €

32,00 €

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28
mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 0,8 mm de gruix i 28 mm de diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 28 mm de
diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de
gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.

2,93 €

3,08 €

7,38 €

0,74 €

7,20 €
7,87 €
21,72 €

7,20 €
0,35 €
2,00 €
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U

0,092 h
2,000 %

Descripció

Total

Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

18,50 €
15,07 €
15,37 €

Preu total redondeado por m ...................…
3.1.8

U

ICS030b

1,000 U
1,000 m
0,411 m²

1,500 l
1,000 Ut
1,000 Ut
0,872 h
0,872 h
2,000 %

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 4" DN
100 mm.
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, segons UNE
19052, amb el preu incrementat el 50% en concepte d'accessoris i peces especials.
Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

1,000
0,100
0,330
0,330
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Costos indirectes

1,97 €

28,69 €

28,69 €

93,61 €
7,87 €

38,47 €
11,81 €

10,37 €

10,37 €

19,80 €
22,72 €
21,11 €
149,33 €
152,32 €

19,80 €
19,81 €
18,41 €
2,99 €

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

U

ICS075s

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Costos indirectes

25,70 €
2,14 €
21,72 €
18,50 €
39,19 €
39,97 €

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

15,70 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
21,12 €
21,54 €

Preu total redondeado por U ....................…
ICS040

1,000 Ut

Ut

156,89 €

25,70 €
0,21 €
7,17 €
6,11 €
0,78 €

1,20 €

41,17 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

3,000 %

3.1.11

4,57 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.

Preu total redondeado por Ut ..................…
3.1.10

15,83 €

1,97 €

Preu total redondeado por U ....................…
Ut

ICS075

0,46 €

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 5
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment
muntat, amb connexions establertes i provat.

3,000 %

3.1.9

1,70 €
0,30 €

15,70 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
0,42 €

0,65 €

22,19 €

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de
diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió.

340,01 €

340,01 €
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Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

1,371 h
1,371 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

10,37 €
22,72 €
19,65 €
408,47 €
416,64 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
3.1.12

U

IFT010

2,000 U
1,000 U

0,500 m
1,000
1,000
3,099
3,099
4,000

Ut
Ut
h
h
%

3,000 %

429,14 €

Costos indirectes

6,83 €

13,66 €

25,46 €

25,46 €

502,77 €

502,77 €

1,35 €
4,25 €
1,41 €
24,57 €
21,11 €
689,79 €
717,38 €

0,68 €
4,25 €
1,41 €
76,14 €
65,42 €
27,59 €

Preu total redondeado por U ....................…
3.1.13

U

ICS075g

1,000 U
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
h
h
%

12,50 €

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per temps de tres
cicles, rosca de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm. Inclús
p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de pas de comporta de llautó fos, filtre
de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta per a buidatge. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 3/4".
Filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx contenidor de carbó actiu, rosca de 3/4",
cabal de 0,4 m³/h.
Descalcificador compacte amb comandament per temps de tres cicles, rosca de
3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de 200x400x650 mm, inclús
electrovàlvula pel bypass.
Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Mitjans auxiliars

1,000 U

10,37 €
31,15 €
26,94 €
8,17 €

21,52 €

738,90 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre,
tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

8,49 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
13,91 €
14,19 €

Preu total redondeado por U ....................…

8,49 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
0,28 €

0,43 €

14,62 €
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U
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4 Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge dotacional
4.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - T…
4.1.1

m

ICS010b

1,050 m
0,100 Ut

Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 1,5 mm de gruix i 54 mm de diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 54 mm de
diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, de 55,0 mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix (equivalent a
30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2).
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

1,000 m

0,067
0,092
0,092
2,000

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.

l
h
h
%

3,000 %

Costos indirectes

14,41 €

15,13 €

8,68 €

0,87 €

10,23 €
7,87 €
21,72 €
18,50 €
30,46 €
31,07 €

10,23 €
0,53 €
2,00 €
1,70 €
0,61 €

Preu total redondeado por m ...................…
4.1.2

ICS070-… Ut

1,000 Ut

4,000 Ut
80,000
0,944
1,864
2,000

Ut
h
h
%

3,000 %

Costos indirectes

2.056,00 €

2.056,00 €

10,37 €

41,48 €

19,80 €
1,48 €
22,72 €
20,65 €
2.355,02 €
2.402,12 €

79,20 €
118,40 €
21,45 €
38,49 €
47,10 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
4.1.3

ICSBMK… Ut

1,000
0,050
0,439
2,000

ut
Ut
h
%

Comptador d'aigua calenta tipus Kamstrup Multical 602 65-5-CJAJ
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

697,20 €
2,14 €
22,72 €
707,28 €
721,43 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
ICSpres

Ut

72,06 €

2.474,18 €

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus Kamstrup Multical 602 o similar, per a cabal nominal
10 m³/h.

3,000 %

4.1.4

32,00 €

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 150
kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o similar. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport,
de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de
revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI-316, de 150kW, tipus AlfaLaval
CB110-46H o similar
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

4,000 Ut

0,93 €

697,20 €
0,11 €
9,97 €
14,15 €

21,64 €

743,07 €

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en cas de no
haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment muntada i provada.
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

54,77 €

Preu total redondeado por Ut ..................…

54,77 €
1,64 €

56,41 €
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4.1.5

Codi

U

Ut

ICS040b

1,000 Ut

Descripció

Total

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm d'altura, 550 mm de
diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

1,000 Ut
1,371 h
1,371 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

340,01 €

340,01 €

10,37 €
22,72 €
19,65 €
408,47 €
416,64 €

10,37 €
31,15 €
26,94 €
8,17 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
4.1.6

Ut

ICS080d

1,000 Ut
0,050
0,445
0,445
2,000

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre,
cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Ut
h
h
%

3,000 %

Costos indirectes

6,16 €
2,14 €
21,72 €
18,50 €
24,17 €
24,65 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
4.1.7

Ut

ICSCS25

1,000 Ut

1,000
1,976
1,976
2,000

3,000 %

Costos indirectes

2.013,00 €
1,51 €
22,72 €
19,65 €
2.098,23 €
2.140,19 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
4.1.8

Ut

ICS075d

1,000
0,100
0,330
0,330
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

25,70 €
2,14 €
21,72 €
18,50 €
39,19 €
39,97 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
IFW020b

1,000 Ut

U

0,74 €

25,39 €

2.013,00 €
1,51 €
44,89 €
38,83 €
41,96 €

64,21 €

2.204,40 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que
estan contemplades a la respectiva partida.

3,000 %

4.1.9

6,16 €
0,11 €
9,67 €
8,23 €
0,48 €

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, altura 2440
mm, diàmetre 1490 mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6 boques
de 2", boca de purgat i boca de buidat i quatre boques per a baines. Inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 2500 l, altura 2080 mm, altura 2440 mm, diàmetre
1490 mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6 boques
de 2", boca de purgat i boca de buidat i quatre boques per a baines
Material auxiliar per instal·lacions de calefacció.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Ut
h
h
%

12,50 €

429,14 €

25,70 €
0,21 €
7,17 €
6,11 €
0,78 €

1,20 €

41,17 €

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C.

45,84 €

45,84 €
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1,000
0,239
0,239
2,000

U

Ut
h
h
%

Descripció

Total

Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

1,41 €
24,57 €
21,11 €
58,17 €
59,33 €

Preu total redondeado por U ....................…
4.1.10

U

ICS075n

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

12,89 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
18,31 €
18,68 €

Preu total redondeado por U ....................…
ICS075r… Ut

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220 V
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

326,35 €
2,14 €
22,72 €
19,65 €
331,60 €
338,23 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
Ut

ICS020c

1,000
2,000
2,000
1,000
1,000

Ut
Ut
Ut
Ut
Ut

1,000 Ut
2,000 Ut
0,350 m

61,11 €

12,89 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
0,37 €

0,56 €

19,24 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb actuador de 220
V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

3,000 %

4.1.12

1,78 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

3,000 %

4.1.11

1,41 €
5,87 €
5,05 €
1,16 €

326,35 €
0,21 €
2,70 €
2,34 €
6,63 €

10,15 €

348,38 €

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de plaques i
dipòsit d'inèrcia,, format per:
- bomba circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i alçada manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB
EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica
integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial
constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F.
- Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2".
- Filtre de 2".
- 2 Vàlvules de papallona 2".
- maniguets antivibració.
- Pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable.
- Cable d'alimentació monofàsica per la bomba.
- p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Bomba circuladora rotor humit DAB EVOPLUS 80/180 XM
Maneguet antivibració, de goma, per a una pressió màxima de treball de 10 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 1057.

447,85 €
17,99 €
25,70 €
12,89 €

447,85 €
35,98 €
51,40 €
12,89 €

45,84 €

45,84 €

10,37 €
4,25 €

10,37 €
8,50 €

4,98 €

1,74 €
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U

3,000 m

Descripció

Total

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 20 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència al impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador
de la flama. Segons UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2. Fins i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons
UNE 21031-3.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans auxiliars

9,000 m

2,666 h
2,666 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

0,96 €

2,88 €

0,48 €
22,72 €
19,50 €
734,33 €
749,02 €

4,32 €
60,57 €
51,99 €
14,69 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
4.1.13

ICS030

U

1,000 U
1,000 m
0,411 m²

1,500 l
1,000 Ut
1,000 Ut
0,836 h
0,836 h
2,000 %

22,47 €

771,49 €

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment
muntat, amb connexions establertes i provat.
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 4" DN
100 mm.
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, segons UNE
19052, amb el preu incrementat el 50% en concepte d'accessoris i peces especials.
Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

1,97 €

1,97 €

28,69 €

28,69 €

93,61 €
7,87 €

38,47 €
11,81 €

10,37 €

10,37 €

19,80 €
22,72 €
21,11 €
147,75 €
150,71 €

19,80 €
18,99 €
17,65 €
2,96 €

Preu total redondeado por U ....................…

4,52 €

155,23 €
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U
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5 Sala tècnica Antic CAP
5.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els components hidràulics indicats en els plànols i amidaments. - T…
5.1.1

U

IFW020e

1,000 Ut

1,000
0,179
0,179
2,000

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb perforacions de
0,5 mm de diàmetre, amb cargol de 1 1/4", per a una pressió màxima de treball de 16
bar i una temperatura màxima de 110°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Mitjans auxiliars

Ut
h
h
%

3,000 %

Costos indirectes

17,46 €
1,41 €
24,57 €
21,11 €
27,05 €
27,59 €

Preu total redondeado por U ....................…
5.1.2

U

ICS075k

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

5,29 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
10,71 €
10,92 €

Preu total redondeado por U ....................…
U

ICS075f

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

Ut
Ut
h
h
%

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Costos indirectes

15,70 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
21,12 €
21,54 €

Preu total redondeado por U ....................…
Ut

ICS080e

1,000 Ut
0,050
0,445
0,445
2,000

3,000 %

Costos indirectes

6,16 €
2,14 €
21,72 €
18,50 €
24,17 €
24,65 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
5.1.5

U

ICS075…

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

U
Ut
h
h
%

0,33 €

11,25 €

15,70 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
0,42 €

0,65 €

22,19 €

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de diàmetre,
cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de
110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó,
per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Ut
h
h
%

5,29 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
0,21 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.

3,000 %

5.1.4

0,83 €

28,42 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.

3,000 %

5.1.3

17,46 €
1,41 €
4,40 €
3,78 €
0,54 €

6,16 €
0,11 €
9,67 €
8,23 €
0,48 €

0,74 €

25,39 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb actuador de
220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4", mescladora, amb actuador de 230 V.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

199,78 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
205,20 €
209,30 €

199,78 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
4,10 €

6,28 €
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U
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Preu total redondeado por U ....................…
5.1.6

U

ICS075q

1,000
0,100
0,119
0,119
2,000

U
Ut
h
h
%

Vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

97,86 €
2,14 €
22,72 €
21,11 €
103,28 €
105,35 €

Preu total redondeado por U ....................…
5.1.7

m

ICS010e

1,050 m
0,100 Ut

0,045
0,092
0,092
2,000

l
h
h
%

3,000 %

ICSBMK… Ut

1,000 Ut

Costos indirectes

3,000 %

3,08 €

7,38 €

0,74 €

7,20 €
7,87 €
21,72 €
18,50 €
15,07 €
15,37 €

7,20 €
0,35 €
2,00 €
1,70 €
0,30 €

Costos indirectes

596,70 €
2,14 €
22,72 €
606,78 €
618,92 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
5.1.9

U

ICS070

1,000 U
4,000 Ut
4,000 Ut
80,000
1,314
1,314
2,000

Ut
h
h
%

108,51 €

0,46 €

15,83 €

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus Kamstrup Multical 402 o similar, per a cabal nominal 3,5
m³/h.
Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de
temperatura,port òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus Kamstrup Multical
402 o similar, per a cabal nominal 3,5 m³/h.
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Mitjans auxiliars

0,050 Ut
0,439 h
2,000 %

3,16 €

2,93 €

Preu total redondeado por m ...................…
5.1.8

97,86 €
0,21 €
2,70 €
2,51 €
2,07 €

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28
mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm
d'espessor. Inclús p/p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i
demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 amb paret de 0,8 mm de gruix i 28 mm de diàmetre.
Accessoris per unió premsada de tub d'acer inoxidable AISI-316 de 28 mm de
diàmetre.
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 22,0 mm de
gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

1,000 m

215,58 €

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V.
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

596,70 €
0,11 €
9,97 €
12,14 €

18,57 €

637,49 €

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20
kW, tipus cipriani S080+ o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i temperatura màxima de
100°C. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament
format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de
connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 20 kW, tipus cipriani
S080+, segons dades annexe càlculs
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical,
per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.
Material auxiliar per a instal·lacions de A.C.S.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

653,00 €

653,00 €

10,37 €

41,48 €

19,80 €
1,48 €
22,72 €
21,11 €
949,67 €

79,20 €
118,40 €
29,85 €
27,74 €
18,99 €
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U

Descripció

Total

3,000 %

Costos indirectes

968,66 €

Preu total redondeado por U ....................…

29,06 €

997,72 €
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U
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6 Instal·lació de Control
6.1

Ut

ICX020

2,000
1,000
3,000
2,000
18,000
1,000
3,000
2,000
70,000

ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
u
m

Miniserver Loxone
Extension
1-Wire Extension
Modbus Extension
Sensor de temperatura immersió 1-wire metàl·lic
Sensor de temperatura i humitat exterior 0-10V
Font d'alimentació 24V 4,2A
Quadre elèctric tipus KAEDRA de Schneider 3 files, 54 moduls 610x448x160
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211002.
Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 50086-1 i UNE-EN 50086-2-2.
SAI pel sistema de control. 2000VA
Relè de 16 A per commutació de potència
Oficial 1ª Enginyer de programació
Oficial 1ª lampista.
Mitjans auxiliars

20,000 m

3,000
4,000
32,991
14,993
2,000

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar, per a control
centralitzat de l'ampliació de la xarxa de calor, format per tres subquadres (un a cada edifici), 2
miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de temperatura
metàl·lics 1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts
d'alimentació 24V, 3 SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors de protecció, i
cablejat. Fins i tot part proporcional de programació, elaboració dels manuals i formació dels
usuaris. Totalment muntat, connectat i provat.

ut
u
h
h
%

3,000 %

Costos indirectes

414,80 €
331,67 €
141,24 €
190,54 €
11,42 €
116,83 €
55,97 €
63,48 €

829,60 €
331,67 €
423,72 €
381,08 €
205,56 €
116,83 €
167,91 €
126,96 €

0,43 €

30,10 €

0,22 €
46,50 €
20,73 €
35,00 €
22,72 €
4.335,58 €
4.422,29 €

4,40 €
139,50 €
82,92 €
1.154,69 €
340,64 €
86,71 €

Preu total redondeado por Ut ..................…
6.2

m

IEO010

1,000 m

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de policarbonat, exempt
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada.
Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-EN 50267-2-2, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions
elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a
la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -5°C fins
90°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant,
no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).
Oficial 1ª calefactor.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars

0,047 h
0,059 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

3,13 €
21,72 €
20,65 €
5,37 €
5,48 €

Preu total redondeado por m ...................…
6.3

m

IAF070b

1,000 m

0,050
0,018
0,018
2,000

Ut
h
h
%

132,67 €

4.554,96 €

3,13 €
1,02 €
1,22 €
0,11 €

0,16 €

5,64 €

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre.
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de diàmetre, segons
EN 50288-4-1.
Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals.
Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

0,71 €
1,20 €
24,08 €
18,50 €
1,53 €
1,56 €

0,71 €
0,06 €
0,43 €
0,33 €
0,03 €

0,05 €
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6.4

IAO020

U

Descripció

Total

Preu total redondeado por m ...................…
m

1,000 m

0,050
0,030
0,030
2,000

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples
de PBT i tubs passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element
central de reforç, coberta interior de polietilè, caps de fibra de vidre com element de
protecció antirroedors i de reforç a la tracció i coberta exterior de polietilè de 13,6 mm
de diàmetre. Segons EN 60794.
Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals.
Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
Ajudant calefactor.
Mitjans auxiliars

Ut
h
h
%

3,000 %

Costos indirectes

0,63 €
1,20 €
24,08 €
18,50 €
1,97 €
2,01 €

Preu total redondeado por m ...................…
6.5

IAO035
1,000 Ut
0,299 h
2,000 %

Ut

1,61 €

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples de PBT i tubs
passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central de reforç, coberta
interior de polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció antirroedors i de reforç a la
tracció i coberta exterior de polietilè de 13,6 mm de diàmetre.

0,63 €
0,06 €
0,72 €
0,56 €
0,04 €

0,06 €

2,07 €

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.
Conversor Ethernet a Fibra òptica
Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

195,00 €
24,08 €
202,20 €
206,24 €

Preu total redondeado por Ut ..................…

195,00 €
7,20 €
4,04 €

6,19 €

212,43 €
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U

Descripció
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7 Gestió de Residus
7.1

GTA020

m³

0,125 h
2,000 %

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada,
considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense
incloure la càrrega en obra.
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

42,15 €
5,27 €
5,38 €

Preu total redondeado por m³ ..................…
7.2

GTB020

m³

1,027 m³

2,000 %

5,27 €
0,11 €

0,16 €

5,54 €

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

2,00 €
2,05 €
2,09 €

Preu total redondeado por m³ ..................…

2,05 €
0,04 €

0,06 €

2,15 €
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U
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8 Seguretat i salut
8.1

Pa

PA_SS

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

1.497,37 €

Preu total redondeado por Pa ..................…
8.2

1.497,37 €
44,92 €

1.542,29 €

p.a. Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions

SS010

Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

696,72 €

Preu total redondeado por p.a. ................…

696,72 €
20,90 €

717,62 €

8.3 delimitacio rases
8.3.1

m

YCB030

0,020 U

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub,
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.
Peó Seguretat i Salut.
Mitjans auxiliars

0,121 h
2,000 %

3,000 %

Costos indirectes

35,00 €
19,83 €
3,10 €
3,16 €

Preu total redondeado por m ...................…
8.3.2

U

YCB040

0,050 U

3,000 %

Costos indirectes

262,00 €
19,83 €
15,50 €
15,81 €

Preu total redondeado por U ....................…
8.3.3

YCB050

0,007
0,170
0,840
0,010
0,121
2,000

m²

m²
m²
kg
h
h
%

0,09 €

3,25 €

Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m de
longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de
superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de
0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús
elements de fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt.
Passarel·la de vianants d'acer, de 1,5 m de longitud per a amplada màxima de rasa
de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de superfície antilliscant sense
desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m,
baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral.
Peó Seguretat i Salut.
Mitjans auxiliars

0,121 h
2,000 %

0,70 €
2,40 €
0,06 €

13,10 €
2,40 €
0,31 €

0,47 €

16,28 €

Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a protecció de rases, pous o buits horitzontals.
Manta antiroca, de fibres sintètiques, de 6 mm d'espessor, pes 900 g/m².
Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, en sacs.
Camió amb grua de fins a 6 t.
Peó Seguretat i Salut.
Mitjans auxiliars

3,000 %

Costos indirectes

47,00 €
2,80 €
0,07 €
49,36 €
19,83 €
3,76 €
3,84 €

Preu total redondeado por m² ..................…

0,33 €
0,48 €
0,06 €
0,49 €
2,40 €
0,08 €

0,12 €

3,96 €
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Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1 Obra civil i ajudes
1.1

1.2

m³ Demolició de mur de formigó armat, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Ut Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per
a instal·lació de calefacció.

821,81 € VUIT-CENTS VINT-I-U EUROS AMB
VUITANTA-U CÈNTIMS
566,02 € CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
AMB DOS CÈNTIMS

2 Xarxa de Calor i abastament de serveis
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

m³ Excavació de terres a cel obert per a
formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota
de profunditat indicada en el Projecte, i posterior
reposició parcial de la mateixa amb compactat.
Inclús transport de la maquinària, repassat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres
fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
m³ Rebliments de rases per instal·lacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
m³ Demolició de llosa de fonamentació de
formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell
picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
m² Demolició de paviment exterior de
llambordins o de peces de vorera amb capa de
morter, amb martell pneumàtic, sense incloure la
demolició de la base suport. Amb cura per a
poder ser reposicionades les peces. Fins i tot p/p
de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, reposició de les
peces i adquisició de perces trencades.
m² Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, estès i
vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors
homologats.

23,64 € VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

23,62 € VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

120,89 € CENT VINT EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS

9,73 € NOU EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

28,90 € VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS
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Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

2.6

2.7

2.8

2.9

m² Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre
esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja
bituminosa en calent: capa base de 12 cm de
S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de
rodolament de 3 cm de M10.
m² Secció per a viàries amb tràfic de categoria
C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles pesats per
dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada amb llamborda bicapa de
formigó, format rectangular, 200x100x100 mm,
acabat superficial llis, color vermell, aparellat a
espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre
una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el
gruix final del qual, una vegada col·locades les
llambordes i vibrat el paviment amb safata
vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà
comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una
junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu
posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de
granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat
sobre ferm compost per subbase flexible de tot-u
natural, de 20 cm d'espessor, base flexible de
tot-u artificial, de 20 cm d'espessor.
m² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors,
acabat baix relleu sense polir, resistència a flexió
T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H,
30x30x4 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona
de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó
no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat.
m Canonada per a calefacció, model
PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125
mm de diàmetre exterior, per a conducció
soterrada.

En lletra
(Euros)

28,56 € VINT-I-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

40,47 € QUARANTA EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS

38,61 € TRENTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS

28,92 € VINT-I-VUIT EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS

2.10

m Canonada per a calefacció, model
PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90
mm de diàmetre exterior, per a conducció
soterrada.

2.11

u Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"

50,79 € CINQUANTA EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.12

u Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1

28,73 € VINT-I-VUIT EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS

2.13

u
Accessori
Logstor
termoretràtil 63/125

PexFlextra

15,11 € QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

Terminal
24,39 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS
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2.14

2.15

u Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal
termoretràtil 32/110
u Cinta per a senyalització de canonades
enterrades, de material plàstic, de 25 cm
d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.

2.16

m Subministrament i instal·lació de tub protector
de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250
N, subministrats en rotllo, col·locats sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.

2.17

Ut Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de
formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm
de mesures interiors, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit,
de 49,5x48,5 cm.

2.18

2.19

2.20

U Subministrament i muntatge de pericó de
connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense
fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada
de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400
kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar
una càrrega de 125 kN.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.

En lletra
(Euros)

34,52 € TRENTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

48,83 € QUARANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

5,10 € CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS

55,43 € CINQUANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

181,66 € CENT VUITANTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

22,19 € VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

41,17 € QUARANTA-U EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS

3 Instal·lació de Caldera de biomassa i
elements complementaris
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3.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els
components hidràulics indicats en els
plànols i amidaments. - Tot els elements es
senyalitzaran mitjanaçant una etiqueta
rígida per tal de coneixer-ne el seu ús. S'indicarà de forma gràfica els sentit del
fluxe de cada canonada.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
circul·lació format per: - bomba circuladora
simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçada
manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en
funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb
variador
de
freqüència
integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP
44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba
- Suports per la bomba - Filtre retenidor de 2" amb
tamís d'acer inoxidable de 0,5mm. - Vàlvula de
retenció 2". - 2 Vàlvules de papallona 2". maniguets antivibració. - Pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure. - Cable d'alimentació
trifàsica per la bomba. - p/p d'elements de
muntatge (racords, matxons, brides, enllaços,
etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques
i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de 2", mescladora, amb actuador de 220 V;
inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Ut Subministrament i muntatge de termòmetre de
contacte. Inclou termòmetre, element de
subjecció, petit material,. Totalment muntat i
provat.

3.117,57 € TRES MIL CENT DISSET EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

348,38 € TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS
AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

25,39 € VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

11,00 € ONZE EUROS
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3.1.5

Ut Subministrament i muntatge de pressòstat de
seguretat que desconecta la caldera en cas de
no haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat
fins a quadre. Totalment muntada i provada.

3.1.6

m Subministrament i instal·lació de canonada de
54 distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofònics i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.

3.1.7

m Subministrament i instal·lació de canonada de
28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28
mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofònics i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.

3.1.8

U Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 5
connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb un elevat factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet.
Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions.
Totalment muntat, amb connexions establertes i
provat.

En lletra
(Euros)

56,41 € CINQUANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS

32,00 € TRENTA-DOS EUROS

15,83 € QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

156,89 € CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de vas d'expansió
tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correct
U
Subministrament
i
instal·lació
de
descalcificador compacte amb comandament
per temps de tres cicles, rosca de 3/4", pressió de
treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i de
200x400x650 mm. Inclús p/p de tubs entre els
diferents elements i accessoris, claus de pas de
comporta de llautó fos, filtre de cartutx,
electrovàlvules, canonada de desguàs i aixeta
per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i
provat.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula de
seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.

En lletra
(Euros)

41,17 € QUARANTA-U EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS

22,19 € VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

429,14 € QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS

738,90 € SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS

14,62 € CATORZE EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

4 Sala Tècnica Nou centre de dia i habitatge
dotacional
4.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els
components hidràulics indicats en els
plànols i amidaments. - Tot els elements es
senyalitzaran mitjanaçant una etiqueta
rígida per tal de coneixer-ne el seu ús. S'indicarà de forma gràfica els sentit del
fluxe de cada canonada.
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4.1.1

m Subministrament i instal·lació de canonada de
54 distribució d'aigua calenta de calefacció,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de
54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofònics i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.

4.1.2

Ut Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o similar.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de
suport, de sistema de cobertura i d'aïllament
format per panells de poliestirè d'alta densitat
dins de revestiment de fusta, d'elements de
connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés
accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Ut Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre
ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus
Kamstrup Multical 602 o similar, per a cabal
nominal 10 m³/h.
Ut Subministrament i muntatge de pressòstat de
seguretat que desconecta la caldera en cas de
no haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat
fins a quadre. Totalment muntada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de vas d'expansió
tancat amb una capacitat de 200 l, 1075 mm
d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1
1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correct
Ut Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

En lletra
(Euros)

32,00 € TRENTA-DOS EUROS

2.474,18 € DOS MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS

743,07 € SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
AMB SET CÈNTIMS

56,41 € CINQUANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-U CÈNTIMS

429,14 € QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS

25,39 € VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS
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4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

Ut Subministrament i instal·lació d'acumulador
d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l, altura
2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïllament de 1000
mm d'espessor, amb discs estratificadors, amb 6
boques de 2", boca de purgat i boca de buidat i
quatre boques per a baines. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NOTA: en aquesta partida no s'inclou les vàlvules
del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja
que estan contemplades a la respectiva partida.
U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 2", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.
Totalment muntat, connexionat i provat.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb
actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.

En lletra
(Euros)

2.204,40 € DOS MIL DOS-CENTS QUATRE
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

41,17 € QUARANTA-U EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS

61,11 € SEIXANTA-U EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS

19,24 € DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

348,38 € TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS
AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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4.1.12

4.1.13

Ut Subministrament i instal·lació de conjunt de
bomba circuladora entre bescanviador de
plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per: - bomba
circuladora simple, per cabal de 6,9 m3/h i
alçada manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB
EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor humit lliure
de manteniment, amb regulació electrònica
integrada,
mode
de
reducció
nocturna
automàtica,
mode
de
regulació
pressió
diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en
funció de la temperatura (dp-t), apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor
amb
variador
de
freqüència
integrat,
alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP
44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba
- Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg)
- Vàlvula de retenció 2". - Filtre de 2". - 2 Vàlvules
de papallona 2". - maniguets antivibració. - Pont
de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada d'acer inoxidable. - Cable
d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p
d'elements de muntatge (racords, matxons,
brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de
connexions elèctriques i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
U Subministrament i instal·lació de col·lector de
distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre,
de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2
connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb un elevat factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet.
Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions.
Totalment muntat, amb connexions establertes i
provat.

En lletra
(Euros)

771,49 € SET-CENTS SETANTA-U EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

155,23 € CENT CINQUANTA-CINC EUROS
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

5 Sala tècnica Antic CAP
5.1 Components hidràulics: - S'instal·laran els
components hidràulics indicats en els
plànols i amidaments. - Tot els elements es
senyalitzaran mitjanaçant una etiqueta
rígida per tal de coneixer-ne el seu ús. S'indicarà de forma gràfica els sentit del
fluxe de cada canonada.
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

U Subministrament i instal·lació de filtre retenidor
de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C. Totalment muntat, connexionat i provat.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Ut Subministrament i instal·lació de purgador
automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura
màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula
reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb
actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.
U Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3
vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric de 230
V. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada i provada.

En lletra
(Euros)

28,42 € VINT-I-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

11,25 € ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

22,19 € VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

25,39 € VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

215,58 € DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

108,51 € CENT VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS
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5.1.7

5.1.8

5.1.9

m Subministrament i instal·lació de canonada de
28 de distribució d'aigua no apta per consum,
formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb
unions premsades, tipus inoxpress o similar, de 28
mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus
inoxpres o similar, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de
25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports
isofònics i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes
de paleta.
Ut Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre
ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port òptic de
lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus
Kamstrup Multical 402 o similar, per a cabal
nominal 3,5 m³/h.
U Subministrament i instal·lació de bescanviador
de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència
20 kW, tipus cipriani S080+ o equivalent, pressió
màxima de treball 6 bar i temperatura màxima
de 100°C. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i
d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta
densitat dins de revestiment de fusta, d'elements
de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i
demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

En lletra
(Euros)

15,83 € QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

637,49 € SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

997,72 € NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

6 Instal·lació de Control
6.1

Ut Subministrament i instal·lació de sistema de
control domòtic, tipus loxone o similar, per a
control centralitzat de l'ampliació de la xarxa de
calor, format per tres subquadres (un a cada
edifici), 2 miniservers, 1 extension, 3 1-Wire
extension, 2 Modbus extension, 18 sensors de
temperatura metàl·lics 1-wire, 1 sensor de
temperatura exterior 0-10V, 2 sensors de
temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació 24V, 3
SAIs de 450VA, relés d'actuació, PIAs, fusibles i
interruptors de protecció, i cablejat. Fins i tot part
proporcional de programació, elaboració dels
manuals i formació dels usuaris. Totalment
muntat, connectat i provat.

4.554,96 € QUATRE MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS
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6.2

m Subministrament i instal·lació de canalització
fix en superfície de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb
grau de protecció IP 547. Totalment muntada.

En lletra
(Euros)

5,64 € CINC EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.3

m Subministrament i instal·lació de cable rígid
U/UTP de 4 parells trenats de coure, categoria 7,
amb conductor unifilar de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior de PVC de 7,3 mm de
diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.

1,61 € U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

6.4

m Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres
òptiques monomode en tubs actius amples de
PBT i tubs passius cablejats recoberts amb
material blocant de l'aigua, element central de
reforç, coberta interior de polietilè, caps de fibra
de vidre com element de protecció antirroedors i
de reforç a la tracció i coberta exterior de
polietilè de 13,6 mm de diàmetre.

2,07 € DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS

6.5

Ut Subministrament i instal·lació de Conversor de
Ethernet a Fibra òptica. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.

212,43 € DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

7 Gestió de Residus
7.1

7.2

m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no
limitada, considerant el temps d'espera per a la
càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada.
Sense incloure la càrrega en obra.
m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.

5,54 € CINC EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

2,15 € DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

8 Seguretat i salut
8.1

8.2

Pa Partida
Construcció
p.a. Partida
instal·lacions

Alçada

de

Seguretat

i

Salut
1.542,29 € MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

alçada

de

seguretat

i

salut
717,62 € SET-CENTS DISSET EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

8.3 delimitacio rases
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8.3.1

8.3.2

8.3.3

m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc,
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20
usos.
U Protecció de pas de vianants sobre rases
obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m
de longitud per a amplada màxima de rasa de
0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma
de superfície antilliscant sense desnivells, amb
400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus
laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m
d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20
usos. Inclús elements de fixació al terra per
garantir la immobilitat del conjunt.
m² Protecció de pas de vehicles sobre rases
obertes en calçada, mitjançant plataforma de
xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en
150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar
la vibració de la xapa al pas dels vehicles.

En lletra
(Euros)

3,25 € TRES EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

16,28 € SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

3,96 € TRES EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

12 de juliol de 2018
Enginyer Indústrial

Joan Oliver Casanellas
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1

ADE010c

m³

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir
la cota de profunditat indicada en el Projecte, i posterior reposició parcial de la mateixa
amb compactat. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,16 €
17,34 €
0,45 €
0,69 €
23,64 €

Total per m³............:
Són VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³
2

ADR010

m³

Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,04 €
2,28 €
16,16 €
0,45 €
0,69 €
Total per m³............:

23,62 €

Són VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m³
3

ANS010c

m²

Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors
homologats.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

8,40 €
0,41 €
18,70 €
0,55 €
0,84 €
Total per m²............:

28,90 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m²
4

DDS030

m³

Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

62,19 €
52,88 €
2,30 €
3,52 €
Total per m³............:

120,89 €

Són CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m³
5

DEH040

m³

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Maquinària
Materials

149,46 €
32,77 €
600,00 €
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Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

15,64 €
23,94 €
Total per m³............:

821,81 €

Són VUIT-CENTS VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m³
6

DUX010

m²

Demolició de paviment exterior de llambordins o de peces de vorera amb capa de
morter, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Amb cura
per a poder ser reposicionades les peces. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, reposició de les peces i adquisició
de perces trencades.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

7,92 €
1,34 €
0,19 €
0,28 €
9,73 €

Total per m²............:
Són NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m²
7

GTA020

m³

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància no limitada, considerant el temps d'espera per a la càrrega en
obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,27 €
0,11 €
0,16 €
5,54 €

Total per m³............:
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³
8

GTB020

m³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,05 €
0,04 €
0,06 €
2,15 €

Total per m³............:
Són DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m³
9

HYA010

Ut

Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

392,50 €
74,82 €
61,07 €
21,14 €
16,49 €
Total per Ut............:

566,02 €

Són CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per Ut
10

IAF070b

m

Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP de 4 parells trenats de coure,
categoria 7, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de
PVC de 7,3 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra

0,76 €
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Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,77 €
0,03 €
0,05 €
Total per m............:

1,61 €

Són U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m
11

IAO020

m

Cable dielèctric per exteriors, de 8 fibres òptiques monomode en tubs actius amples de
PBT i tubs passius cablejats recoberts amb material blocant de l'aigua, element central
de reforç, coberta interior de polietilè, caps de fibra de vidre com element de protecció
antirroedors i de reforç a la tracció i coberta exterior de polietilè de 13,6 mm de
diàmetre.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,28 €
0,69 €
0,04 €
0,06 €
Total per m............:

2,07 €

Són DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per m
12

IAO035

Ut

Subministrament i instal·lació de Conversor de Ethernet a Fibra òptica. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

7,20 €
195,00 €
4,04 €
6,19 €
Total per Ut............:

212,43 €

Són DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per Ut
13

ICS010ac28

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris
pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,70 €
11,37 €
0,30 €
0,46 €
Total per m............:

15,83 €

Són QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m
14

ICS010ac54

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris
pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

3,70 €
26,76 €
0,61 €
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3 % Costos indirectes

0,93 €
Total per m............:

32,00 €

Són TRENTA-DOS EUROS per m
15

ICS010b

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 54 distribució d'aigua calenta de
calefacció, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 54mm de diàmetre i 1,5mm d'espessor, tipus inoxpres o similar,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 30mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris
pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,70 €
26,76 €
0,61 €
0,93 €
Total per m............:

32,00 €

Són TRENTA-DOS EUROS per m
16

ICS010e

m

Subministrament i instal·lació de canonada de 28 de distribució d'aigua no apta per
consum, formada per tub d'acer inoxidable AISI-316 amb unions premsades, tipus
inoxpress o similar, de 28 mm de diàmetre i 0.8 mm d'espessor, tipus inoxpres o similar,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de 25 mm d'espessor. Inclús p/p d'elements de
muntatge, colzes, tes, maniguets, racords, suports isofònics i demés accessoris necessaris
pel seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,70 €
11,37 €
0,30 €
0,46 €
Total per m............:

15,83 €

Són QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m
17

ICS020c

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de bomba circuladora entre bescanviador de
plaques i dipòsit d'inèrcia,, format per: - bomba circuladora simple, per cabal de 6,9
m3/h i alçada manomètrica de 5 m.c.a, tipus DAB EVOPLUS 110/180XM o similar, de rotor
humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada, mode de reducció
nocturna automàtica, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable
(dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des de -10 fins
110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o embridada; motor amb variador de freqüència
integrat, alimentació monofàsica 230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides
DIN segons bomba - Suports per a penjar la bomba a la paret (25kg) - Vàlvula de
retenció 2". - Filtre de 2". - 2 Vàlvules de papallona 2". - maniguets antivibració. - Pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada d'acer inoxidable. Cable d'alimentació monofàsica per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords,
matxons, brides, enllaços, etc); tub d'acer Inox, caixa de connexions elèctriques i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

112,56 €
621,77 €
14,69 €
22,47 €
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Total per Ut............:

771,49 €

Són SET-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per Ut
18

ICS020kb1a

Ut

Subministrament i instal·lació de conjunt de circul·lació format per: - bomba circuladora
simple, per cabal de 7,8 m3/h i alçada manomètrica de 25,3 m.c.a, amb regulació
electrònica integrada, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t),
apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb aïllament tèrmic, roscada o
embridada; motor amb variador de freqüència integrat, alimentació monofàsica
230V/50Hz, protecció IP 44, aïllament classe F. - Brides DIN segons bomba - Suports per la
bomba - Filtre retenidor de 2" amb tamís d'acer inoxidable de 0,5mm. - Vàlvula de
retenció 2". - 2 Vàlvules de papallona 2". - maniguets antivibració. - Pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure. - Cable d'alimentació
trifàsica per la bomba. - p/p d'elements de muntatge (racords, matxons, brides,
enllaços, etc); tub d'acer, caixa de connexions elèctriques i demés accessoris necessaris
per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

157,07 €
2.807,26 €
62,44 €
90,80 €
Total per Ut............:

3.117,57 €

Són TRES MIL CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per Ut
19

ICS030

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1
connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,
complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb
connexions establertes i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

36,64 €
111,11 €
2,96 €
4,52 €
Total per U............:

155,23 €

Són CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U
20

ICS030b

U

Subministrament i instal·lació de col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1
connexió d'entrada i 5 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,
complet. Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb
connexions establertes i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

38,22 €
111,11 €
2,99 €
4,57 €
Total per U............:

156,89 €

Són CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U
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21

ICS040

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075
mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió,
inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correct
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

58,09 €
350,38 €
8,17 €
12,50 €
Total per Ut............:

429,14 €

Són QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per Ut
22

ICS040b

Ut

Subministrament i instal·lació de vas d'expansió tancat amb una capacitat de 200 l, 1075
mm d'altura, 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 10 bar de pressió,
inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correct
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

58,09 €
350,38 €
8,17 €
12,50 €
Total per Ut............:

429,14 €

Són QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per Ut
23

ICS070

U

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 20 kW, tipus cipriani S080+ o equivalent, pressió màxima de treball 6 bar i
temperatura màxima de 100°C. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, de suport,
de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins
de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

57,59 €
892,08 €
18,99 €
29,06 €
Total per U............:

997,72 €

Són NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U
24

ICS070-150

Ut

Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316,
potència 150 kW, tipus ALFA-LAVAL CB110-46H o similar. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, de suport, de sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de
poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, d'elements de connexió, 4
manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

59,94 €
2.295,08 €
47,10 €
72,06 €
Total per Ut............:

2.474,18 €

Són DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per Ut
25

ICS075

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida
no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Mà d'obra

13,28 €
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Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

25,91 €
0,78 €
1,20 €
Total per Ut............:

41,17 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per Ut
26

ICS075d

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida
no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

13,28 €
25,91 €
0,78 €
1,20 €
Total per Ut............:

41,17 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per Ut
27

ICS075f

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
15,91 €
0,42 €
0,65 €
Total per U............:

22,19 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U
28

ICS075g

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
8,70 €
0,28 €
0,43 €
Total per U............:

14,62 €

Són CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U
29

ICS075j

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de
220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,04 €
326,56 €
6,63 €
10,15 €
Total per Ut............:

348,38 €

Són TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per Ut

Pàgina: 7 - 16

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:
Promotor:
Situació:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Beg…
Ajuntament de Begues

V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casanellas

30

ICS075k

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
5,50 €
0,21 €
0,33 €
Total per U............:

11,25 €

Són ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U
31

ICS075n

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
13,10 €
0,37 €
0,56 €
Total per U............:

19,24 €

Són DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U
32

ICS075p

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada. NOTA: en aquesta partida
no s'inclou les vàlvules del conjunt de circul·lació, ompliment, etc, ja que estan
contemplades a la respectiva partida.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

13,28 €
25,91 €
0,78 €
1,20 €
Total per Ut............:

41,17 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per Ut
33

ICS075q

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 3 vies de 1 1/4", tot/res, amb motor elèctric
de 230 V. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
98,07 €
2,07 €
3,16 €
Total per U............:

108,51 €

Són CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U
34

ICS075q-reg

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 1 1/4"", amb
actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
199,99 €
4,10 €
6,28 €
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Total per U............:

215,58 €

Són DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per U
35

ICS075reg

Ut

Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal de 2 vies de 2", amb
actuador de 220 V; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el
seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,04 €
326,56 €
6,63 €
10,15 €
Total per Ut............:

348,38 €

Són TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per Ut
36

ICS075s

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
15,91 €
0,42 €
0,65 €
Total per U............:

22,19 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U
37

ICS075t

U

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,21 €
15,91 €
0,42 €
0,65 €
Total per U............:

22,19 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U
38

ICS080b

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,90 €
6,27 €
0,48 €
0,74 €
Total per Ut............:

25,39 €

Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per Ut
39

ICS080d

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Mà d'obra

17,90 €

Pàgina: 9 - 16

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:
Promotor:
Situació:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Beg…
Ajuntament de Begues

V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casanellas

Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,27 €
0,48 €
0,74 €
25,39 €

Total per Ut............:
Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per Ut
40

ICS080e

Ut

Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i cargol de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110°C; amb clau de pas, inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,90 €
6,27 €
0,48 €
0,74 €
25,39 €

Total per Ut............:
Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per Ut
41

ICSBMKM35

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port
òptic de lectura i tarja de comunicació Mbus, tipus Kamstrup Multical 402 o similar, per a
cabal nominal 3,5 m³/h.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,97 €
596,81 €
12,14 €
18,57 €
Total per Ut............:

637,49 €

Són SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per Ut
42

ICSBMKM6100

Ut

Comptador d'aigua calenta amb cabalímetre ultrasònic, 2 sondes de temperatura,port
òptic de lectura i tarja de comunicació Modbus, tipus Kamstrup Multical 602 o similar,
per a cabal nominal 10 m³/h.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,97 €
697,31 €
14,15 €
21,64 €
Total per Ut............:

743,07 €

Són SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per Ut
43

ICSCS25

Ut

Subministrament i instal·lació d'acumulador d'inèrcia estratificat, d'acer negre, 2500 l,
altura 2440 mm, diàmetre 1490 mm, aïllament de 1000 mm d'espessor, amb discs
estratificadors, amb 6 boques de 2", boca de purgat i boca de buidat i quatre boques
per a baines. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

83,72 €
2.014,51 €
41,96 €
64,21 €
Total per Ut............:

2.204,40 €

Són DOS MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per Ut
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44

ICSpres

Ut

Subministrament i muntatge de pressòstat de seguretat que desconecta la caldera en
cas de no haver-hi fluid. Inclou petit material i calblejat fins a quadre. Totalment
muntada i provada.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

54,77 €
1,64 €
56,41 €

Total per Ut............:
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per Ut
45

ICStermc

Ut

Subministrament i muntatge de termòmetre de contacte. Inclou termòmetre, element
de subjecció, petit material,. Totalment muntat i provat.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

10,68 €
0,32 €
Total per Ut............:

11,00 €

Són ONZE EUROS per Ut
46

ICX020

Ut

Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic, tipus loxone o similar, per a
control centralitzat de l'ampliació de la xarxa de calor, format per tres subquadres (un a
cada edifici), 2 miniservers, 1 extension, 3 1-Wire extension, 2 Modbus extension, 18
sensors de temperatura metàl·lics 1-wire, 1 sensor de temperatura exterior 0-10V, 2
sensors de temperatura 0-10V, 3 fonts d'alimentació 24V, 3 SAIs de 450VA, relés
d'actuació, PIAs, fusibles i interruptors de protecció, i cablejat. Fins i tot part proporcional
de programació, elaboració dels manuals i formació dels usuaris. Totalment muntat,
connectat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1.495,33 €
2.840,25 €
86,71 €
132,67 €
Total per Ut............:

4.554,96 €

Són QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per
Ut
47

IED010c

m

Subministrament i instal·lació de tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrats en rotllo, col·locats
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,58 €
2,27 €
0,10 €
0,15 €
Total per m............:

5,10 €

Són CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m
48

IEO010

m

Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de tub rígid de
policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP
547. Totalment muntada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,24 €
3,13 €
0,11 €
0,16 €

Pàgina: 11 - 16

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Projecte:
Promotor:
Situació:

Ampliació xarxa de calor per al Centre de dia i habitatge dotacional i Antic CAP de Beg…
Ajuntament de Begues

V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Enginyer Indústrial: Joan Oliver Casanellas

Total per m............:

5,64 €

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
49

IFT010

U

Subministrament i instal·lació de descalcificador compacte amb comandament per
temps de tres cicles, rosca de 3/4", pressió de treball de 1,5 a 6 bar, cabal de 0,3 m³/h i
de 200x400x650 mm. Inclús p/p de tubs entre els diferents elements i accessoris, claus de
pas de comporta de llautó fos, filtre de cartutx, electrovàlvules, canonada de desguàs i
aixeta per a buidatge. Totalment muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

141,56 €
548,23 €
27,59 €
21,52 €
Total per U............:

738,90 €

Són SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per U
50

IFW020b

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

10,92 €
47,25 €
1,16 €
1,78 €
Total per U............:

61,11 €

Són SEIXANTA-U EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U
51

IFW020e

U

Subministrament i instal·lació de filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

8,18 €
18,87 €
0,54 €
0,83 €
Total per U............:

28,42 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U
52

PA_SS

Pa

Partida Alçada de Seguretat i Salut Construcció
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

1.497,37 €
44,92 €
Total per Pa............:

1.542,29 €

Són MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per Pa
53

SS010

p.a.

Partida alçada de seguretat i salut instal·lacions
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

696,72 €
20,90 €
Total per p.a.............:

717,62 €

Són SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per p.a.
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54

UBC010lgaM63

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 63-2"
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,36 €
41,98 €
0,97 €
1,48 €
Total per u............:

50,79 €

Són CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per u
55

UBClgaM32

u

Accessori Logstor PexFlextra Manguito 32-1
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

10,59 €
16,75 €
0,55 €
0,84 €
Total per u............:

28,73 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per u
56

UBClgath

u

Accessori Logstor Twin PexFlextra Terminal termoretràtil 32/110
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,36 €
26,49 €
0,66 €
1,01 €
Total per u............:

34,52 €

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u
57

UBClgath63

u

Accessori Logstor PexFlextra Terminal termoretràtil 63/125
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,36 €
16,86 €
0,46 €
0,71 €
Total per u............:

24,39 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u
58

UBClgc032

m

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 32mm de tub i 90 mm
de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,31 €
13,07 €
0,29 €
0,44 €
Total per m............:

15,11 €

Són QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m
59

UBClgc063

m

Canonada per a calefacció, model PEXFLEXTRA del LOGSTOR, de 63mm de tub i 125
mm de diàmetre exterior, per a conducció soterrada.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,86 €
25,67 €
0,55 €
0,84 €
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Total per m............:

28,92 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m
60

UFF010b

m²

Ferm flexible per a tràfic pesat T0 sobre esplanada E3, compost de capa de 25 cm
d'espessor de terra-ciment SC40, i barreja bituminosa en calent: capa base de 12 cm de
S25; capa intermèdia de 5 cm de S25; capa de rodolament de 3 cm de M10.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,96 €
12,11 €
14,12 €
0,54 €
0,83 €
Total per m²............:

28,56 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m²
61

UIA010

Ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40
cm de mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

22,51 €
30,25 €
1,06 €
1,61 €
Total per Ut............:

55,43 €

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per Ut
62

UIA010b

U

Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 80x80x110 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per
a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 89,5x88,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

27,37 €
145,54 €
3,46 €
5,29 €
Total per U............:

181,66 €

Són CENT VUITANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per U
63

UXA020

m²

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C1 (artèries principals, 25 a 49 vehicles
pesats per dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb
llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial
llis, color vermell, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre una capa
de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les
llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà uniforme i
estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm,
pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre
0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per subbase flexible de tot-u natural, de 20 cm
d'espessor, base flexible de tot-u artificial, de 20 cm d'espessor.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

14,50 €
4,00 €
20,02 €
0,77 €
1,18 €
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Total per m²............:

40,47 €

Són QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m²
64

UXH010

m²

Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resistència a
flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat en
exteriors en zona de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

15,09 €
0,35 €
21,31 €
0,74 €
1,12 €
Total per m²............:

38,61 €

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m²
65

YCB030

m

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,40 €
0,70 €
0,06 €
0,09 €
Total per m............:

3,25 €

Són TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m
66

YCB040

U

Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50
m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb
plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de
càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser
lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per garantir la
immobilitat del conjunt.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,40 €
13,10 €
0,31 €
0,47 €
Total per U............:

16,28 €

Són SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U
67

YCB050

m²

Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de
xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta
antiroca com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa
al pas dels vehicles.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,40 €
0,49 €
0,87 €
0,08 €
0,12 €
Total per m²............:

3,96 €

Són TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m²
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68

YSB050b

u

Cinta per a senyalització de canonades enterrades, de material plàstic, de 25 cm
d'amplària i 150mts de llargada, de color blau.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,48 €
45,00 €
0,93 €
1,42 €
Total per u............:

48,83 €

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u

12 de juliol de 2018
Enginyer Indústrial

D. Joan Oliver Casanellas
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CAP G-88744

ACTUACIÓ PROFESSIONAL
Autor del projecte: Joan Oliver Casanellas
Titulació
Universitat
DNI/NIE/NIF/CIF
Nom o raó social
Núm. col·legiat/da
Descripció del treball:

Enginyer Industrial
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GIRONA
F55246516
Suno Enginyeria de Serveis Energetics, SCCLP
15520
ANNEX

Emplaçament de l’obra: CARRER DE FERRAN MUÑOZ, 2-14, Begues
Titular:
AJUNTAMENT DE BEGUES

ES FA CONSTAR
Que el/la tècnic/a autor/a del treball:




està degudament inscrit/a al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, està qualificat/da per
realitzar el treball objecte d’aquest certificat i no està inhabilitat/da professionalment
disposa de cobertura de responsabilitat civil professional
declara que compleix amb les exigències de la normativa fiscal i laboral aplicable per a l’exercici de
la professió

Aquest certificat d’actuació professional garanteix a l’Administració i als consumidors i usuaris:
 Les competències i la qualificació del/la professional autor/a del treball, la no inhabilitació i la seva cobertura
de responsabilitat civil professional
 La qualitat i la correctesa formal i normativa del treball

Girona, 16 de juliol de 2018

Signatura

16. 07. 2018 Num. G-88744
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ADAPTACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS DOTACIONALES Y CASAL DE
ANCIANOS EN CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA Y 2 UNIDADES DE CONVIVENCIA PARA GENTE MAYOR
CALLE FERRAN MUÑOZ nº 3, BEGUES, 08859 de BARCELONA

1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1

Objeto del Estudio de Seguridad

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las
disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de
14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14
de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de
Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción; la necesidad de establecer
unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la construcción. Para ello se establece la necesidad
de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizará el proceso constructivo de la obra concreta y
especifica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente analizaremos cuales de
estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y
protecciones técnicas adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y
Salud, establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidente, enfermedades profesionales, así
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de la obra.
1.2

Características de la obra
1.2.1

Situación

El proyecto se desarrolla en la Calle Ferran Muñoz, nº 3, Begues, 08859 de Barcelona.
1.2.2

Propiedad

El promotor es el AJUNTAMENT DE BEGUES con NIF ESP0802000J y dirección en Avenida Torres Vilaró, nº 4, Begues,
08859 de Barcelona.
1.2.3

Autor del Estudio de Seguridad y Salud

El Estudio de Seguridad y Salud lo redactan los arquitectos Marc Serra Villalba con núm. Colegiado 37.998-0, Carlota
Martínez Portillo con núm. Colegiado 37.464-4 y Miguel Leivar Agreda con núm. Colegiado 37.975-0, y dirección en la
calle Mila i Fontanals, nº 14, 3º 5ª, 08012, Barcelona.
1.2.4

Presupuesto de Seguridad y Salud de la obra

A efectos administrativos el Presupuesto de Seguridad y Salud del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la
cantidad de SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN euros y SIETE céntimos (71.091,07 €).
1.2.5

Personal previsto

Se prevé una media de 30 trabajadores con un máximo de 90 trabajadores.
1.2.6

Plazo de ejecución

La duración prevista de la obra es de 24 meses.
1.2.7

Centros de asistencia próximos a la obra

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA
CAP Pou Torre
Calle Ferran Muñoz, 2-8
08859 Begues
Teléfono: 93 639 23 56
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HOSPITAL DE VILADECANS
Avenida de Gavá, nº 38
08840 Viladecans
Teléfono: 93 659 01 11
SANIDAD RESPONDE 24 HORAS: 902 111 444 para consultar cualquier información sobre la salud, las enfermedades y
los servicios sanitarios.
Cada contratista cuando redacte el Plan de Seguridad y Salud, indicará el centro asistencial más próximo donde debe
ser evacuado el personal que sufra algún tipo de accidente.
1.2.8

Accesos a la obra

La obra estará dotada de una valla sólida y resistente, cada contratista controlará los accesos a la obra de manera que
sólo las personas autorizadas y con las protecciones personales que son obligatorias puedan acceder a la obra.
El acceso estará cerrado, con timbre o vigilado permanentemente cuando se abra.
1.2.9

Interferencias, servicios afectados y suministro de servicios provisionales

No hay indicios de la existencia de servicios y canalizaciones subterráneas que afecten interiormente al solar. En la
zona que la edificación limitará con aceras ya consolidadas si se pueden producir interferencias con servicios
existentes, por tanto se solicitará información a las compañías a tal efecto, antes del inicio de la obra.
A pie de obra habrá suministro de agua, electricidad y telefonía.
1.3

Deberes, obligaciones y compromisos del empresario y del trabajador

El CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA Y/O AUTONOMO, que comparten responsabilidad solidaria, están obligados a
cumplir la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, y además, especialmente:

R.D. 39/97, y

R.D. 1627/97 (en especial los Arts. 10, 11 y 12)
El Art. 10 del R.D. 39/97, por el que se establecen las modalidades para la organización de los recursos del empresario
para el desarrollo de las actividades preventivas, previene:
El Contratista, Subcontratista y/o Autónomo debe optar por alguna de las modalidades de organización siguientes:

Designando uno o varios trabajadores, completando las actividades preventivas no cubiertas con uno o más
Servicios de Prevención Propios o Ajenos.

Servicio de Prevención Propio, completando las actividades preventivas no cubiertas con uno o más Servicios
de Prevención Ajenos.

Concierto con Servicio de Prevención Ajeno, siendo 4 las disciplinas (Seguridad en el trabajo, Higiene
industrial, Medicina en el trabajo y Ergonomía y psicología aplicada)
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes
puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los
riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
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responsabilidades, el empresario deberá realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información,
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los
términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y
dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y
prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los
trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la
salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de
que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores
específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.
1.4

Principios básicos de la acción preventiva

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con
arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo,
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y
de salud en el momento de encomendarles las tareas.
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3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas; las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.
Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que
deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en
todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se
hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para
detectar situaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los
controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la
salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el
empresario llevara a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
1.5

Información, consulta y participación de los trabajadores

En cumplimiento del deber de protección establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas
tendrán que adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en
relación con:
Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
Las medidas de emergencia necesarias, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la citada Ley, para
organizar la asistencia de los servicios de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y lucha contra incendios, de
forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
1.6

Esquema de las fases del proceso constructivo

A continuación se relacionan las actividades principales y básicas en la ejecución de la obra.
1. Vallado y operaciones previas.
2. Instalación grúa torre.
3. Demoliciones.
4. Movimiento de tierras.
5. Contención.
6. Cimentaciones.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.7

Estructuras.
Cubiertas.
Cerramientos exteriores.
Cerramientos interiores.
Revestimientos de paramentos.
Pavimentos.
Revestimientos de techos.
Carpinterías.
Instalaciones
Identificación y evaluación de los riesgos y medidas preventivas a adoptar en cada caso

De acuerdo con el art. 5 del Capítulo II del Real Decreto 1627/97, a continuación se realizará una memoria descriptiva
de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se utilizarán en cada fase de la obra, enumeradas en
el punto anterior. Se realizará un listado de los riesgos que puedan producirse en cada fase junto con su evaluación de
riesgos y por último se especificarán las medidas preventivas, colectivas e individuales, para reducir dichos riesgos.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos editada por el
Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su
evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra,
considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la
consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en función de la
tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone
el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en su caso
controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a continuación.
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VALLADO Y OPERACIONES PREVIAS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición y descripción:
Se realizará un vallado provisional de la obra que se mantendrá durante toda la obra, dicha valla cumplirá con
la normativa vigente.
Se dispondrá asimismo de acometida a la red de agua potable para el servicio de la obra, con su contador volumétrico correspondiente y sus llaves de corte correspondientes.
Se instalará un cuadro eléctrico, el cual dispondrá de todas las protecciones necesarias, tanto de diferenciales
como de magnetotérmicos, deberá situarse dentro de una caseta protegida de la intemperie. Este cuadro estará
dotado de una toma de tierra mediante picas de cobre. Deberá situarse dentro de una caseta protegida de la
intemperie.
Se dispondrá de acometidas de telefonía, con las correspondientes líneas situadas en las casetas de obra.

2.- RELACIÓN DE RIESGOS.







Caídas de personas al mismo.
Atrapamientos.
Cortes y golpes.
Interferencias con redes de servicios.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.

3.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.






Botas de seguridad.
Guantes de protección.
Casco homologado.
Buzo de trabajo.
Gafas de seguridad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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INSTALACIÓN GRÚA TORRE
1.- INTRODUCCIÓN.
Dentro de los trabajos que componen las operaciones previas al inicio de las obras, tenemos
que hablar del montaje de la grúa torre.
El presente estudio de Seguridad pretende contemplar el análisis de los riesgos que dicha instalación conlleva, a tener en cuenta en caso de optar por su instalación una vez en fase de ejecución.
Dado el riesgo de dichos trabajos se analizan a continuación los riesgos derivados del montaje, desmontaje, uso y mantenimiento de este tipo de maquinaria, a la vez que se da a continuación las medidas preventivas a adoptar a la hora de la instalación, uso y mantenimiento de las
gruas.

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
ACTIVIDAD : GRÚAS TORRE, FIJAS O SOBRE CARRILES
Riesgos
Probabilidad
Riesgo general: incumplimiento formal y real de las
ITC, sobre grúas torre desmontables para obras
Riesgos del montaje y desmontaje de la torre y
pluma:
Caídas a distinto nivel (operaciones en el suelo;
saltar directamente desde los componentes)
Caídas desde altura (operaciones en altura; ausencia de protección colectiva; no utilización de cinturones de seguridad, no amarrarlos)
Atrapamientos por la grúa en movimiento o por sus
cables
Golpes por el manejo de herramientas y objetos
pesados
Cortes (tareas de mantenimiento)
Sobreesfuerzos (soportar objetos pesados; permanecer en posturas forzadas)
Contacto con la energía eléctrica (anulación de
protecciones; trabajos en tensión; cables lacerados
o rotos)
Grúa torre en servicio, incluso su mantenimiento:
Vuelco o caída de la grúa por: fuertes vientos, (ausencia de anclajes en alturas superiores a las autoestables); nivelación incorrecta de la base fija o del
lastre inferior; nivelación incorrecta de la vía para
desplazamientos; superficie de apoyo distinta a la
especificada por el fabricante de la grúa; lastres
inferiores distintos a los especificados por el fabricante de la grúa; choque con otras grúas próximas
por igual nivel o por solape, (enganche de un gancho con otro gancho o de un gancho con el cable
de otra grúa; errores de planificación; ausencia de
señalista); sobrecarga de la pluma (sobrepasar o
anular los limitadores de carga o de recorrido);
descarrilamiento (fin de recorrido sobre la vía distinto al recomendado por el fabricante de la grúa;
exceso de velocidad en el desplazamiento por
empuje de viento fuerte); fallo humano (impericia).
Riesgos generales del uso de las grúas torre:
Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista
en cabina elevada -subir y bajar por escaleras de
pates peligrosas-, ausencia de protección colectiva;
no utilizar los equipos de protección individual).
Atrapamientos por: (rodamientos, engranajes, corona, trócolas, cables, tambor de enrollamiento de
cables)
Respuesta incorrecta de la botonera por: (ausencia
de mantenimiento; humedad; conexiones incorrectas o defectuosas; manguera rota)

Gravedad

Evaluación
del riesgo

PENDIENTE ESTUDIO ESPECÍFICO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

BAJA

GRAVE

BAJO

BAJA
MEDIA

LEVE
LEVE

ÍNFIMO
BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

BAJA

GRAVE

BAJO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO
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Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Atropellos de personas durante los desplazamientos de la grúa sobre la vía
Caída de la carga durante el transporte a gancho (apilado incorrecto, falta de bateas emplintadas, carga sin flejar o enjaular)
Golpes a las personas o a las cosas por la
carga durante su transporte a gancho (improvisación; errores de planificación; falta de visibilidad)
Contactos con la energía eléctrica (anulación
de protecciones, ausencia de toma de tierra de
la estructura; inducidos eléctricos por proximidad a antenas de radiodifusión)
Los riesgos derivados de las interferencias con
líneas de suministro aéreo de energía eléctrica, (errores de planificación).

BAJA

GRAVE

Evaluación
del riesgo
BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS
EN CUANTO A LA INSTALACIÓN
PROYECTO: Cada vez que se instala una grua en una obra, hace falta un proyecto específico realizado por el técnico titulado responsable, el cual esta obligado a:
-

Respetar la instalación justificando el cumplimiento de los reglamentos señalados al final de éste apartado.
Definir en el proyecto todos los elementos que componen la instalación, sus materiales, características,
calidades, situación y dimensión.
MONTAJE: Se ha de realizar por una empresa especializada instaladora-mantenedora de grúas torre
autorizadas por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo (DICT), la cual está obligada a:

-

-

Instalar la grúa de acuerdo con las especificaciones del proyecto y comprobar que las condiciones de
funcionamiento son correctas.
Entregar al usuario la información siguiente:
CERTIFICADO DEL MONTAJE DE LAGRUA firmado por el técnico titulado responsable,
con el visto bueno de la empresa instaladora-mantenedora visado por el colegio profesional correspondiente.
EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA GRÚA
EL LIBRO DE REGISTRO DE LA GRÚA CON EL HISTORIAL PUESTO AL DÍA
CÒPIA DEL CERTIFICADO DE LA ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA.

Verificar que la grúa instalada lleva incorporadas las siguientes placas indicadoras:
-

PLACA DE INDICACIONES DE CARGA CON LA MARCA, MODELO Y CARGAS I DISTANCIAS ADMISIBLES (LEGIBLES DES DEL SUELO)
PLACA DEL FABRICANTE, SITUADA EN LA CABINA O EN LOS ACCESOS CON EL
NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR, TIPO Y NÚMERO Y AÑO DE FABRICACIÓN.
PLACAS DE DISTANCIAS, SITUADAS EN LA PLUMA Y LEGIBLES DES DEL PUNTO DE
MANEJO DE LA GRÚA.
PLACA DE INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, SITUADA EN LA CABINA O EN EL ARMARIO ELÉCTRICO.
SI EL MOMENTO DE LA GRÚA ES SUPERIOR A: 1500KN. M (1500 Kilonewtons metro)
EN LA CABINA HACE FALTA QUE FIGUREN EN LA CABINA LOS INDICADORES DE
CARGA, ABASTECIMIENTO, PAR Y ALTURA BAJO GANCHO.

EN CUANTO A LA UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO: Del buen uso y mantenimiento de la grúa ES
EL RESPONSABLE EL USUARIO, el qual está obligado a:
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-

Designar el gruísta y asegurarse que conoce las instrucciones de funcionamiento que figuran en el proyecto.
No modificar ninguno de los componentes de la instalación. Las modificaciones han de ser llevadas a
cabo por una empresa instaladora-mantenidora autorizada por el DI.C.T
Hacer revisar la grúa cada seis meses, como mínimo por la empresa instaladora-mentenidora autorizada por el D.I.C.T.
Hacer revisar la grúa cuando ha estado parada tres meses o más, antes de volverla a poner en marcha
por una empresa instaladora-mantenidora autorizada por el D.I.C.T.
Pedir a una entidad de inspección y control que realice la revisión periódica en los terminios indicados
en el punto siguiente.
En el caso de la elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, debe de tenerse la
precaución de un correcto eslingado.
La eslinga debe de tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4
Debe eslingarse la carga con una eslinga, como mínimo, de dos brazos.
Nunca debe de forzarse las eslingas por encima de su capacidad de elevación y si se detectan deformaciones o roturas de alguno de sus hilo deben de desecharse.
Los ganchos de la eslinga deben de tener su correspondiente pestillo de seguridad.
En el caso de eslingas metálicas deben considerarse la correcta situación y dimensión de los correspondientes aprietahilos (perrillos).
El gancho de la grúa debe de disponer del correspondiente pestillo de seguridad.
La carga suspendida deberá guiarse con sirgas para evitar movimientos peligrosos.
En caso de producirse interferencias con dos o más grúas cada gruísta dispondrá de un intercomunicador (walkie-talkie) para comunicarse entre si ante cualquier posibilidad de riesgo. Además se designará
un responsable de coordinación para los diferentes usos de las grúas y que también se encargará de
organizar reuniones de coordinación periódicas con todos los gruistas para concretar el uso responsable de las diferentes grúas.

REVISIONES PERIÓDICAS: Los periodos de revisión obligatoria són los siguientes:

-

GRUAS FABRICADAS ANTES DEL 7-7-1989: han de haber estado revisadas todas al menos una vez.
Posteriormente han de ser sometidas a revisiones de acuerdo con los criterios de las gruas de fabricación posterior y que figuran en el apartado siguiente.

-

GRUAS FABRICADAS EN POSTERIORIDAD AL 7-7-1989:
- A los cuatro años del primer montaje, y posteriormente cada tres.
- Cada año, cuando el tiempo de utilización de la grúa sobrepase los límites siguientes, en función
del grupo de la grúa:
- Nueve años para grúas del grupo I (Momento hasta 250 kN.m)
- Diez años para grúas del grupo II (Momento superior a 250 kN.m hasta 700 kN.m)
- Catorce años para grúas del grupo III. (Momento superior a 700 kN.m)

DISPOSICIONES LEGALES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN EL USO
-

Debe de considerarse respecto a los aparatos elevadores que cumplan todo lo estipulado en
nuestra legislación vigente :

- R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
de elevación y Manutención (BOE 11-12-1985)
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria MIEAEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas desmontables
para obra.

- R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica
complementaria
MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas
móviles autopropulsadas usadas.
- RD 2291/1985, de 8 de noviembre, por el cual se aprueva el Reglamento de aparatos de
elevación y manutención.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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DEMOLICIONES
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
La demolición consiste en conseguir la total desaparición del edificio a demoler.
1.2 Diferentes métodos de demolición:
Demolición manual (método clásico).
Demolición por métodos mecánicos:
demolición por arrastre.
demolición por empuje.
demolición por descalce.
demolición por bola.
Demolición por explosivos (voladura controlada).
Otros sistemas: perforación térmica, perforación hidráulica, cuña hidráulica, corte, etc.

1.3 Observaciones generales:
Desde el punto de vista de seguridad la demolición de un edificio es una operación extremadamente
delicada, por este motivo necesita siempre de un proyecto de demolición, realizado por el técnico
competente.
Este proyecto, en su memoria, básicamente, debe refleja:
Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo referencia a las vías de circulación, instalaciones
o conducciones ajenas a la demolición (servicios afectados), también debe hacer referencia a las acometidas de gas, electricidad y agua que hay en el edificio a demoler y haciendo especial hincapié en los depósitos de combustible, si los hubiere.
La descripción de las operaciones preliminares a la demolición, como por ejemplo desinfectar y desinsectar el
edificio antes de demolerlo, anular todas las instalaciones para evitar explosiones de gas, inundaciones por
rotura de tuberías de agua, electrocuciones debidas a instalaciones eléctricas e incluso contaminación por
aguas residuales.
La descripción minuciosa del método operativo de la demolición.
Un cálculo o análisis de la resistencia y de la estabilidad de los diferentes elementos a demoler, así como, en el
caso de una obra entre medianeras la influencia que puede tener en la estabilidad de s edificios colindantes.
Como consecuencia de todo ello el jefe de obra o el director técnico de la demolición deberá tener:
una programación exhaustiva del avance de la obra a demoler, considerando los parámetros de seguridad,
tiempo y coste.
una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación hacia el exterior sin dificultades, áreas de
acopio de materiales reciclables y de material puramente de escombros; para poder realizar de forma adecuada y segura los trabajos de demolición.
finalmente una previsión de elementos auxiliares como puntales, andamios, marquesinas, tubos de evacuación
de escombros, cabrestante, minipalas mecánicas, dumpers, etc; previsión de los Sistemas de Protección
Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de higiene y bienestar; así como
una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria de transporte de escombros y la
previsión de vías de evacuación.
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DEMOLICIÓN MANUAL
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
La demolición manual consiste en realizar trabajos correspondientes al desmontaje del edificio auxiliado por herramientas manipuladas manualmente (pico, pala, martillo neumático, etc.).
La evacuación de estos escombros se realiza mediante la ayuda de maquinaria de movimiento de
tierras (pala cargadora, dumper, etc.).
1.2 Descripción:
La demolición se debe realizar inversamente al proceso de construcción, es decir:
Empezando por la retirada de instalaciones: suministro de agua, evacuación de aguas sucias, suministro de
gas, ventilación y aire acondicionado, calefacción, depósitos de combustibles, etc.
Retirada de sanitarios, carpintería, lucernarios, cerrajería, etc.
Derribo de la cubierta.
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de la tabiquería interior y los cerramientos exteriores.
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de pilares y forjados.

Se debe realizar la evacuación inmediata de escombros, para evitar la acumulación de estos en el
forjado inferior.
Para realizar la evacuación de la manera más rápida posible se auxiliará ésta con elementos de transporte horizontal, que llevará el escombro hasta el punto de evacuación vertical.
La evacuación vertical se realizará mediante conductos instalados para tal fin, desde las distintas plantas hasta la cota rasante de la calle, para facilitar, a su vez, la evacuación exterior.
En caso de derribo bajo rasante se hará planta por planta, desde arriba hacia abajo, procurando evacuar los escombros con ayuda de montacargas o con la grúa móvil que transportará los escombros en
un container.
El transporte horizontal dentro de las plantas se realizará, si las características del forjado lo permiten,
mediante máquinas de movimiento de tierras de pequeña dimensión (minipalas mecánicas).
Para realizar la demolición será imprescindible considerar el equipo humano, para desarrollar las subactividades
siguientes:
operarios especializados para realizar el derribo.
conductores de maquinaria para el transporte horizontal.
gruistas para el izado de escombros.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la demolición:
Maquinaría: compresor, dumper, minipala, camión bañera, camión porta containers, grúa móvil, etc.
Útiles: andamio tubular modular, andamio de borriquetas, tubo de evacuación de escombros, containers, redes,
barandillas, etc.
Herramientas manuales.
Instalación eléctrica provisional de obra para la iluminación y la alimentación de las máquinas eléctricas.
Instalación de bocas de agua provisionales, repartidas estratégicamente, para el riego de escombros.
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DEMOLICIÓN MANUAL
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
13.-Sobreesfuerzos.
15.-Contactos térmicos.
16.-Contactos eléctricos.
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
19.-Exposición a radiaciones.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
22.-Causados por seres vivos.
23.-Atropellos, golpes y choques contra
vehículos.
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos

ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA

MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
ELEVADO
ELEVADO
ELEVADO
MEDIO
BAJO

MEDIA
MEDIA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA

LEVE
LEVE
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE

BAJO
BAJO
ÍNFIMO
BAJO
ELEVADO
BAJO

MEDIA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO
BAJO
ÍNFIMO
BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES :
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete.
(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos de aislamiento en máquinas.
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
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DEMOLICIONES
3.- NORMA DE SEGURIDAD
El personal encargado de la realización de esta actividad debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible.
Antes de la demolición:
El edificio se rodeará de una valla según la ordenanza municipal, en el caso de invadir la calzada se deberá
pedir permiso al Ayuntamiento, y se señalizará convenientemente con señales de seguridad vial.
Siempre que fuere preciso se complementará la medida anterior con la colocación de marquesinas, redes u
otros dispositivos equivalentes para evitar el riesgo de caída de objetos fuera del solar.
Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos con marquesinas, etc.
Se anularán todas las acometidas de las instalaciones existentes en el edificio a demoler.
Se instalarán tomas de agua provisional para el riego de los escombros para evitar la formación de polvo durante los trabajos.
Se instalará la acometida eléctrica provisional, que dispondrá de diferenciales de alta sensibilidad (30 mm A)
para la alimentación de la salida de luz y de diferenciales de media sensibilidad (300 mm A) para la maquinaria eléctrica (montacargas).
Si se precisara se instalará en toda la fachada un andamio tubular cubierto mediante un toldo para evitar la
proyección de cascotes. En la parte inferior del andamio se colocará la marquesina. En el caso que el andamio invada la acera se deberá construir un pórtico para el paso de peatones.
Se amarrarán a los distintos forjados los conductos de evacuación de escombros, que evacuarán sobre los
respectivos containers, que a su vez se retirarán periódicamente mediante camiones.
Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para observar si estas
progresan.
Se dotará la obra de instalaciones de higiene y bienestar para el personal de demolición, y de la señalización de
seguridad en el trabajo necesaria.

Durante la demolición:
El orden de demolición se realizará, en general, de arriba hacia abajo y del tal forma que la demolición se realice
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que
se abatan o vuelquen.
Si aparecen grietas en el edificio contiguo se apuntalará y consolidará si fuese necesario.
En el caso de una edificación adosada a otras, al demoler, será conveniente dejar algunos muros perpendiculares a las edificaciones colindantes a modo de contrafuerte, hasta comprobar que no ha sido afectada su estabilidad o hasta que se restituya.
En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, de más de 2,5 metros, el operario utilizará cinturones anticaída anclados a puntos fijos o a anclajes móviles, guiados por sirgas o cables en posición horizontal, convenientemente anclados en ambos extremos.
Cuando se trabaja sobre un muro, que sólo tenga un piso a un lado y en el otro lado la altura sea superior a 6
metros, se instalará en esta cara un andamio o dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores.
Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras, y la altura superior a 6 metros, se establecerá el
andamio por las dos caras, si bien el derribo debe hacerse generalmente tirando los escombros hacia el interior del edificio que se esté demoliendo.
Ningún operario deberá colocarse encima de un muro a derribar que tenga menos de 35 cm. de espesor.
En el caso de zonas de paso, fuera del área de demolición se procurará instalar las correspondientes barandillas de seguridad en los perímetros de huecos tanto horizontales como verticales.
Los productos de la demolición se conducirán, para ser evacuados, al lugar de carga mediante rampas, tolvas,
transporte mecánico o a mano u otros medios que eviten arrojar los escombros desde lo alto.
Al demoler los muros exteriores de altura considerable, deben instalarse marquesinas de gran resistencia, con
el fin de proteger a todas las personas que se encuentren en niveles inferiores.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de
apoyo. Auxiliado por mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y que permitan el descenso lento.
En caso de corte de elementos en tensión debe vigilarse el efecto látigo.
Las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas.
Se evacuarán todos los escombros generados en la misma jornada a través de los conductos de evacuación u
otros sistemas instalados a tal efecto, procurando al terminar jornada dejar la obra limpia y ordenada.
No se acumularán escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros,
mientras éstos deban permanecer en pie, ni se depositarán escombros sobre los andamios,.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
Para la limitación de las zonas de acopio de escombros se usarán vallas peatonales colocadas codo a codo,
cerrando completamente dicha zona.
Toda la maquinaria de evacuación al realizar marcha atrás deberá activar una señal acústica.
Dadas las características del trabajo los operarios usarán siempre casco, botas de seguridad y mono de trabajo.
En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el trabajador usará guantes de cuero.
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En caso de generación de polvo se regarán los escombros.
En caso de que no sea posible la reducción del polvo y fibras generado en el proceso de demolición, los trabajadores deberán usar mascarillas antipolvo adecuadas, para evitar que problemas en las vías respiratorias.
En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de partículas, se deben utilizar
gafas de protección contra impactos mecánicos.
El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no sea
posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones).
En caso de corte de vigas metálicas mediante soplete el operario usará las correspondientes protecciones oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de seguridad, polainas y mandil.

Después de la demolición:
Una vez realizada la demolición, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para observar las
lesiones que hayan podido surgir debido al derribo.
Debe dejarse el solar limpio de todo escombro para poder iniciar los trabajos de construcción del nuevo edificio.

ELEMENTOS AUXILIARES:
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizará para realizar los trabajos de
esta actividad.
Oxicorte
Escaleras de mano
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DEMOLICIONES
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por tornillos de aprieto (guardacuerpos), pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un diametro mínimo de la
cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red irá provista de cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, convenientemente anclada. El anclaje óptimo de las redes
son los pilares ya que así la red pueda quedar convenientemente tensa de tal manera que pueda soportar
en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies inclinados
unidos en la parte superior por un tablón de madera.
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de peligro en general.
Señal de advertencia de materias explosivas.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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DEMOLICIONES
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajo manual de demolición por operarios especializados:
Cascos.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Gafas panorámicas (contra el polvo).
Mono de trabajo.
Para los trabajos de demolición auxiliados con el soplete:
Cascos.
Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Manguitos de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Cinturón de seguridad anticaída.
Trabajo manual de demolición auxiliado con el martillo neumático:
Cascos.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Trabajo de transporte mecánico horizontal (conductores):
Cascos.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio.
Trabajo de transporte mecánico vertical (gruista):
Cascos.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la construcción del futuro
edificio.
1.2 Diferentes tipos de movimiento de tierras:
Explanaciones:
desmontes.
terraplenes.
Vaciados.
Excavaciones de zanjas y pozos.

1.3 Observaciones generales:
La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y vertido de tierras, para
ello se debe :
Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben desarrollarse con los recursos
humanos y técnicos.
Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos.
Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se establecerán los distintos
caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, así como zonas de estacionamiento de
dicha maquinaria, si el solar lo permite.
Finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria para
movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.; previsión de los Sistemas de
Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las Instalaciones de Higiene y Bienestar;
así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria.

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Ejecución Material
de la obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles.
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LIMPIEZA Y DESBROCE
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto limpiar el terreno de broza árboles, piedras, etc, y
excavar la capa vegetal.
1.2 Descripción:
Una vez realizado, si procede, el derribo de las edificaciones existentes, se puede iniciar la preparación del terreno sobre el que se ha de asentar la obra de urbanización, para ello hay que limpiar de
escombros y cascotes las zonas de solares donde se hayan realizado las demoliciones y proceder al
desbroce de las zonas no edificadas para despejar de matorrales y arbolado existentes, asi como
excavar la capa de terreno vegetal.
Para realizar la limpieza y desbroce será imprescindible considerar el equipo humano necesario:
conductores de maquinaria de bulldózers.
operarios especializados para los trabajos de desbroce.
conductores de maquinaria para realizar la excavación.
conductores de camiones o dúmpers para el transporte de deshechos procedentes del desbroce y limpieza.
señalistas.
Los recursos técnicos para realizar los trabajos de limpieza y desbroce consistirán, básicamente, en maquinaria
de movimiento de tierras, es decir:
bulldózers.
cargadoras (pala mecánica).
mototraílla o excavadoras.
camiones, dúmpers y motovolquetes para el transporte tierras.
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria consistirá en:
Crear las vías de acceso al terreno, en caso necesario.
Excavación de zanjas para la desviación de sevicios afectados, en caso necesario.
Despejar el arbolado y matorrales mediante el bulldózer o con la cargadora (pala mecánica) creando las vías y
rampas de circulación dentro del terreno, para facilitar la movilidad y trabajos posteriores de la maquinaria.
Excavar la capa vegetal mediante mototraílla o excavadora.
La carga y transporte de los materiales de deshecho y las tierras procedentes de la capa vegetal mediante cargadoras, camiones, dúmpers y/o motovolquetes.
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LIMPIEZA Y DESBROCE
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caída de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos desprendidos.
6.-Pisadas sobre objetos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
22.-Causados por seres vivos.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
26.-Otros : Caída de maquinas a distinto nivel y colisiones
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

OBSERVACIONES:
(1)
Riesgo específico debido a la circulación de personas junto a desmontes desprovistos de medidas de protección.
(3)
Riesgo específico debido al derribo de los árboles y/o deslizamiento de taludes debido a la retirada de la capa vegetal que los sostenía.
(5)
Riesgo específico debido a desprendimineto en la manipulación de carga por parte de la maquinaria de movimiento de tierras.
(8)
Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras ,y
motosierras.
(11) Riesgo debido al derribo de árboles y postes.
(16) Riesgo debido a la existencia de líneas eléctricas aéreas que puede entrar en contacto con la
maquinaria de movimiento de tierras.
(27) Riesgo debido al polvo generado por el trasiego de tierras y transito de maquinaria sobre terrenos polvorientos.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y riesgo debido al nivel de ruido.
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LIMPIEZA Y DESBROCE
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se instalará la valla de cierre del terreno y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos.
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de
obra y oficinas.
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de
maquinaria de movimiento de tierras.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra, y en su defecto se construirán teniendo
en cuenta las especificaciones que se detallan al final de la relación de actividades constructivas.
En caso de líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaicones existentes que atraviesen la zona a urbanizar, éstos deberan ser desviados provisionalmente, si es posible, debido al nuevo replanteamiento
del lugar con el objetivo de mantener el servicio durante la ejecución de la obra. Y se deberá tener
presente la instalación necesaria definitiva para su perfecto funcionamiento una vez finalizada la obra.
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario de que antes de empezar la limpieza y desbroce el jefe de obra se informe en las empresas suministradoras de las características de los servicios.
El propietario de las líneas debe indicar las medidas de seguridad que se deberán respetar. Se recomienda que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas.
PROCESO
El personal encargado de la realización de la limpieza y desbroce debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar posibles anomalías geológicas
en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del terreno, o existencia de socavones. Así mismo, se
efectuará una inspección a los frentes, taludes y paramentos verticales que puedan existir en la zona a urbanizar con el fin de detectrar posibles desprendimientos de materiales provocados por el propio desbroce y
limpieza.
En el derribo de árboles, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para ello, ya sea por medios mecánicos
(sierras mecánicas,etc.) o bien por empuje con maquinaria pesada (bulldócers, cargadoras, etc.) se deberá
organizar el trabajo al objeto de que los trabajadores no ocupen en ningún momento la zona o lugar del derribo de árboles.
Toda maquinaria de la obra, además de las medidas preventivas especificadas en el apartado de elementos
auxiliares, deberán estar dotadas de avisador acústico cuando ésta circule marcha atrás, cabinas antivuelco
y antiimpacto.
Si existenten taludes debe realizarse un saneamiento de piedras, árboles, etc. que puedan caer durante las
operaciones de desbroce o posteriores.
Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su corona, una sirga,
convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador mediante su cinturón anticaída de seguridad,
convenientemente anclado.
Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora.
En la realización de las vías y rampas de acceso y circulación, las pendientes, curvas y anchura de estas, deben
permitir la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, en las mejores condiciones de rendimiento
y seguridad.
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas de la
pendiente de las rampas.
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial.
Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria".
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
Los camiones y dúmpers de gran tonelaje en el transporte de tierras, para evitar generación de polvo por volatilización de la carga transportada, se cubrirá la caja del camión o dúmper con una lona convenientemente
atada.
El transito de camiones, dúmpers, motovolquetes en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por un
mando (encargado, capataz).
Se balizará la zona de trabajo en la que exista riesgo de vuelco de máquinas por taludes o desniveles pronunciados.
Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros de los bordes de taludes.
En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento de taludes barandillas de seguridad
de 90 cm.
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Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en la que se encuentre la maquinaria realizando los trabajos de limpieza y desbroce.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos que se
precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos, y debido a inclemancias del
tiempo usarán botas de agua e impermeables.

Servicios existentes:
En el caso de que los servicios aéreos existentes no puedan desviarse o suprimir el suministro se
deberan considerar las normas de seguridad que se especifican a continuación.
Lineas eléctricas aéreas
Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos existentes
en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse. Se darán a conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección, así como la conducta a seguir en
caso de accidente.
En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto
eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica de la maquinaria que
circula cerca de los cables; distancia recomendada:
1 metro para tensión < 1Kvoltios
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 Kvoltios
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios
7 metros para tensión de 380 Kvoltios

esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor
de 0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento (balanceo) o dilataciones.
En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos pórticos a cada
lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria.
En caso de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras paralelamente a líneas aéreas eléctricas debe
vigilarse los movimientos de dicha maquinaria debidos a la no homogeneidad del piso del terreno por donde
circulan.
En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubriminetos aislantes, constituidos por fundas
especiales de caucho o de materiales plásticos.
Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos recubrimientos deben
ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.
Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y proveer del
material adecuado para dicha protección.
En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente el disparo de
los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se reestablece por un periodo de tiempo muy breve.
En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión:
No abandonar el puesto de conducción.
Advertir a terceros para que se mantengan a distancia.
Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el sentido inverso al que causó
el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del contacto eléctrico.
Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta necesidad el conductor o el
maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.
En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la máquina hasta una distancia segura.
En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se debe prohibir el acceso
del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión.
En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, las personas que se
encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes normas :
No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra.
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.
Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar actos imprudentes.
Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la máquina.

En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación de la línea
eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a
la víctima.
ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
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Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Excavadora con cuchara bivalva
Cargadora
Motovolquete
Mototraílla
Retrocargadora
Sierra mecánica
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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LIMPIEZA Y DESBROCE
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de la pendiente de la rampa.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de paso preferente.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de peligro en general.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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LIMPIEZA Y DESBROCE
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de limpieza, desbroce y transporte mecánicos (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Botas de agua de seguridad.
Impermeable.
Trabajos auxiliares (operarios):
Cascos.
Pantalla facial.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de agua de seguridad en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Impermeable.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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DESMONTES
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definició:
Excavación de tierras situadas por encima del nivel de explanación.
1.2 Descripción:
Una vez realizado, si procede, el derribo de las edificaciones existentes, se puede iniciar la excavación
de tierras. Se deberá calcular el talud preciso para el sostenimiento de las tierras, según su naturaleza
y en caso de que no se pudiera hacer el talud en todo su desarrollo, el técnico competente tendrá que
calcular el muro de contención necesario.
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:
conductores de maquinaria para realizar la excavación.
operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y saneamiento.
conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras.
señalistas.
Los recursos técnicos para realizar los desmontes consistirán, básicamente, en maquinaria de movimiento de
tierras, es decir:
excavadoras.
retrocargadoras.
cargadoras.
camiones, dúmpers y motovoquetes para el transporte tierras.
mototraillas.
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteado el terreno:
Creando las vías de acceso al terreno, en caso necesario.
Creando las vías y rampas de circulación dentro del terreno para facilitar la movilidad y trabajo de la maquinaria.
Desviación de sevicios afectados.
Excavando y saneando hasta la cota de la explanación.
Evacuando las tierras obtenidas en la excavación.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

DESMONTES
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
5.-Caída de objetos desprendidos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
26.-Otros : Caída de maquinas a distinto nivel y colisiones
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
OBSERVACIONES:
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
(5)
Riesgo específico debido a desprendimiento en la manipulación de carga por parte de la maquinaria de movimiento de tierras.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(9) Riesgo debido a la utilización de herramientas (martillo neumático).
(16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados.
(27) Riesgo debido al polvo generado por el trasiego de tierras y transito de maquinaria sobre terrenos polvorientos.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
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DESMONTES
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se instalará la valla de cierre del terreno y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos.
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de
obra y oficinas.
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de
maquinaria de movimiento de tierras.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra, y en su defecto se construirán teniendo
en cuenta las especificaciones anteriores.
En caso de servicios urbanos subterráneos y/o aéreos existentes que atraviesen la zona a urbanizar,
éstos deberan ser desviados provisionalmente, si es posible, debido al nuevo replanteamiento del
lugar con el objetivo de mantener el servicio durante la ejecución de la obra. Y se deberá tener presente la instalación necesaria definitiva para su perfecto funcionamiento una vez finalizada la obra.
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario de que antes de empezar el movimiento de tierras el jefe de obra se informe en las empresas suministradoras de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, etc. y empresas particulares sobre la existencia de conducciones subterráneas. Teniendo especial cuidado de recabar información sobre el trazado exacto de la
conducción y sus características, debiendo marcar-se sobre del terreno antes de empezar la excavación, así como informarse de las características de los servicios aéreos.
En caso de necesidad de desvío de alguno de estos servicios se deberá hacer el correspondiente
proyecto de los servicios afectados.
En el caso de que estos servicios no puedan desviarse se deberan considerar las normas de seguridad que se especifican a en el apartado de “proceso”.
El propietario de la conducción debe indicar las medidas de seguridad que se deberán respetar. Se
recomienda que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas.
PROCESO
El personal encargado de la realización de desmontes debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
En caso de que en las zonas de excavación hubiera edificios colindantes, y antes de iniciar la obra tuvieran
grietas, se pondrán testigos para observar si estas progresan.
Durante la realización de la excavación, en el caso de un terreno con edificios proximos, se vigilará el comportamiento de las edificaciones colindantes (aparición de grietas, descalce de zapatas, etc.).
Durante la realización de los desmontes debe realizarse un saneamiento de piedras sueltas que puedan tener
cierta inestabilidad en todos los taludes.
Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su corona, una sirga,
convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador mediante su cinturón anticaída de seguridad,
convenientemente anclado.
Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora.
En la realización de las vías y rampas de acceso y circulación, las pendientes, curvas y anchura de estas, deben
permitir la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, en las mejores condiciones de rendimiento
y seguridad.
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas de la
pendiente de las rampas.
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial.
Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria".
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
Los camiones y dúmpers de gran tonelaje en el transporte de tierras, para evitar generación de polvo por volatilización de la carga transportada, se cubrirá la caja del camión o dúmper con una lona convenientemente
atada.
En los trabajos de desmonte, se deberá considerar la posible presencia de algún servicio afectado (línea eléctrica aérea y subterránea, conducciones de gas o de agua, telefonía, alcantarillado).
El transito de camiones, dúmpers y mototraíllas en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por un
mando (encargado, capataz).
Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros de los bordes de taludes.
En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento de taludes barandillas de seguridad
de 90 cm.
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En caso de acopio de materiales cerca de la coronación de taludes debe tenerse la precacución de mantener
como mínimo una distancia no inferior a 2 metros.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos que se
precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos, y debido a inclemancias del
tiempo usarán botas de agua e impermeables.
Una vez realizados los desmontes, se debe hacer una revisión general de la edificaciones contiguas para observar las lesiones que hayan podido surgir debido a las excavaciones.
En caso de empleo de explosivos para realizar el desmonte debe consultarse en el apartado de elementos auxiliares la normativa de seguridad específica de explosivos.

Servicios existentes:
En el caso de que los servicios existentes no puedan desviarse se deberan considerar las normas de
seguridad que se especifican a continuación.
Lineas eléctricas aéreas
Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos existentes
en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse. Se darán a conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección, así como la conducta a seguir en
caso de accidente.
En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto
eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica de la maquinaria que
circula cerca de los cables; distancia recomendada :

1 metro para tensión < 1KVoltios
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios
7 metros para tensión de 380 KVoltios
esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor
de 0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento (balanceo) o dilataciones.
En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos pórticos a cada
lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria.
En caso de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras paralelamente a líneas aéreas eléctricas debe
vigilarse los movimientos de dicha maquinaria debidos a la no homogeneidad del piso del terreno por donde
circulan.
En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubriminetos aislantes, constituidos por fundas
especiales de caucho o de materiales plásticos.
Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos recubrimientos deben
ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.
Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y proveer del
material adecuado para dicha protección.
En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente el disparo de
los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se reestablece por un periodo de tiempo muy breve.
En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión :
No abandonar el puesto de conducción.
Advertir a terceros para que se mantengan a distancia.
Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el sentido inverso al que causó
el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del contacto eléctrico.
Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta necesidad el conductor o el
maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.
En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la máquina hasta una distancia segura.
En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se debe prohibir el acceso
del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión.
En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, las personas que se
encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes normas :
No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra.
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.
Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar actos imprudentes.
Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la máquina.
En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación de la línea eléctrica y
la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.
Lineas eléctricas subterráneas
Se debe emplear la señalización indicativa del riesgo debido al cable subterráneo, indicando la proximidad de la
línea en el terreno.
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A medida que los trabajos sigan su curso se vigilará que se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y
colocación de la señalización anteriormente mencionada.
En caso de conocerse perfectamente el trazado y la profundidad de la línea, y si ésta está recubierta con arena,
protegida con fábricada de ladrillo y señalizada con cinta se podrá excavar con máquina hasta 50 cm. de la
conducción (salvo que previamente de confirmidad con la compañía suministradora se haya dado autorización de trabajar más cerca de la línea en tensión), y a partir de aquí se utilizará la pala manual.
En caso de no conocerse exactamente el trazado, ni la profundidad, ni la protección de la línea, se deberán
realizar, con precaución, catas para indagar el trazado de la línea, su profundidad y la protección.
En caso de que no hubiera protección se podrá excavar con máquina hasta 1 metro de la conducción, a partir de
esta cota y hasta 50 cm. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, etc. ; a partir de 50 cm. manualmente con la pala.
Cuando la condución quede en el aire se suspenderá con cuerdas o se apuntalará con tablas de madera, evitando ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere se deberán colocar
obstaculos que impidan el acercamiento.
Una vez descubierta la línea para continuar los trabajos se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad :
descargo eléctrico de la línea
bloqueo contra cualquier alimentación eléctrica.
comprobación de ausencia de tensión.
puesta a tierra y conexión en cortcircuito de todas las fases.
asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión (si las hubiera) mediante recubrimiento o
limitación de distancia.
En caso de encontrarse con una conducción no prevista subterránea, se deben, en principio, tomar las siguientes medidas :
suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción.
descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución.
proteger la conducción para evitar deterioros.
no desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la excavación.
en caso de deterioro prohibir el acceso de personal a la zona e informar a la compañía suministradora.
La conducta a seguir en caso de contactos con cables subterráneos (conductor activo, es decir con tensión cuyo
aislamiento ha sido deteriorado) se inspira en las mismas recomendaciones y normas que cuando se trata
de líneas aéreas.
Conducciones de gas
Se identificará el trazado de la tubería existente para ser señalizado el riesgo con advertencia de la profundidad
de la conducción.
En caso de que la conducción enterrada esté a una profundidad igual o inferior a 1 metro se empezarán los
trabajos a mano hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en el número que se estime necesario,
para asegurarse de la posición exacta.
En caso de que la conducción esté enterrada a una profundidad superior a 1 metro se empezarán los trabajos
mediante maquinaria hasta llegar a 1 metro de la generatriz superior de la tubería, procediéndose posteriormente a la excavación hasta la tubería manualmente.
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 metros de una tubería de gas.
Una vez descalzada la tubería se atará o acodalará para evitar movimientos y deterioro de la misma, para poder
avanzar en los trabajos.
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 metros.
Se prohibirá fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área afectada.
Se prohibirá manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación en servicio.
Estará prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la
posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos.
No se podrá almacenar material sobre las conducciones.
Está prohibido utilzar las conducciones como puntos de apoyo para supender y/o para suspender o levantar
cargas.
Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducción de gas será obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico.
Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionen eléctricamente, dispondrán de una
correcta conexión a tierra.
Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos estarán perfectamente aislados y
se procurará que en sus tiradas no haya empalmes.
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará más allá de
la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercar a nadie que no sea el personal de la compañía
suministradora.
En caso de tener que utilizarse grupos electrógenos o compresores, sesituarán tan lejos como sea posible de la
instalción de gas, equipando los escapes con rejillas cortafuegos.
Conducciones de agua (abastecimiento, saneamiento, riego)
Se identificará el trazado de la tubería existente para proceder a señalizarla marcando con piquetas su dirección
y profundidad.
En aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 50 cm. de la tubería en servicio.
Una vez descubierta, en caso de que la profundidad de la excavación sea superior, se suspenderá o apuntalará
a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar ser dañada por maquinaria o herramientas.
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, ñhilos reflectantes, etc. cuando el caso lo requiera.
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Se prohibirá manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no es con la autorización de la compañía suministradora.
No se podrá almacenar material sobre las conducciones.
Está prohibido utilzar las conducciones como puntos de apoyo para supender y/o para suspender o levantar
cargas.
En caso de escape de rotura o fuga en la canalización se deberá comunicar inmediatamente a la compañía
suministradora y paralizar los trabajos en ese tajo hasta que la conducción haya sido reparada.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Excavadora con cuchara bivalva
Grupo compresor
Martillo neumático
Cargadora
Motovolquete
Mototraílla
Retrocargadora
Maquina perforadora neumática
Explosivos
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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DESMONTES
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de la pendiente de la rampa.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de paso preferente.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de peligro en general.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

DESMONTES
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Botas de agua de seguridad.
Impermeable.
Trabajos auxiliares (operarios):
Cascos.
Pantalla facial.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de agua de seguridad en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Impermeable.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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VACIADOS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Excavación de tierras que, en todo su perímetro, quedan por debajo del nivel de explanación o de la
rasante del suelo.
1.2 Descripción:
Una vez realizado el derribo de la edificación existente o el desbroce del solar, se puede iniciar el vaciado. El cual se realiza en algunos casos después de haber realizado los muros pantallas y si no es
así el técnico competente tendrá que calcular el talud preciso para el sostenimiento de las tierras,
según su naturaleza e incluso en el caso de que debido a las dimensiones del solar no se pudiera
hacer el talud en todo su desarrollo, el técnico competente tendrá que calcular el muro de contención
necesario.
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:
conductores de maquinaria para realizar la excavación.
operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y saneamiento.
conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras.
señalistas.
Los recursos técnicos para realizar el vaciado consistirán, básicamente, en maquinaria de movimiento de tierras,
es decir:
excavadoras.
camiones o dúmpers.
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteado el solar (en caso de no haber muros
pantalla):
Creando las vías de acceso al solar, en caso necesario.
Creando las vías y rampas de circulación dentro del solar, para la maquinaria, desde la rasante del acceso de
las calles.
Excavando y saneando hasta la cota de enrase de la cimentación.
Evacuando las tierras obtenidas en la excavación.
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VACIADOS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
5.-Caída de objetos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
16.-Contactos eléctricos.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
22.-Causados por seres vivos.
23.-Atropellos, golpes y choques contra
vehículos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

BAJA
BAJA
ALTA
BAJA
BAJA

MUY GRAVE
LEVE
MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
MEDIO
ÍNFIMO
CRÍTICO
BAJO
BAJO

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
ALTA

LEVE
MUY GRAVE
MUY GRAVE
MUY GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
MUY GRAVE

ÍNFIMO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ÍNFIMO
CRÍTICO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES :
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
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VACIADOS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se instalará la valla de cierre del solar y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos.
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de
obra y oficinas.
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de
maquinaria de movimiento de tierras.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , complementariamente, en los tajos que se precise.
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas
las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra, y en su defecto se construirán teniendo en cuenta las especificaciones.
PROCESO
El personal encargado de la realización de vaciados debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para observar si estas
progresan.
Durante la realización del vaciado, en el caso de un solar entre medianeras, se vigilará el comportamiento de las
edificaciones colindantes (aparición de grietas, descalce de zapatas, etc.).
En la realización de la excavación del talud debe realizarse un saneamiento de piedras sueltas que puedan
tener cierta inestabilidad.
Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su corona, una sirga,
convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador mediante su cinturón de seguridad, convenientemente anclado.
Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora.
En la realización de la rampa de acceso a la zona de vaciado debe de construirse con pendientes, curvas y
anchura que permitan la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras en las mejores condiciones
de rendimiento y seguridad.
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas de la
pendiente de la rampa.
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito vial.
Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria".
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
En la realización de la excavación del solar, se deberá considerar la posible presencia de algún servicio afectado (línea eléctrica subterránea, conducciones de gas o de agua, telefonía, alcantarillado).
En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad
de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad, entre la estructura metálica de la
maquinaria que circula cerca de los cables (distancia recomendada : 5 metros).
El acceso peatonal a las cotas inferiores se realizará mediante escaleras incorporadas a un andamio metálico
tubular modular.
El transito de camiones en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por un mando (encargado, capataz).
En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique correspondiente
para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes o de socabamiento de las cimentaciones vecinas.
Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros del borde del talud.
En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento del talud una barandilla de seguridad
de 90 cm.
Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 metros del borde del talud.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos que se
precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos.
Una vez realizado el vaciado, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para observar las
lesiones que hayan podido surgir debido al vaciado.
Debe dejarse el solar, en la rasante de la futura cimentación, limpio y ordenado.
Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, referenciada
anteriormente, incorporada a un andamio.
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ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad.
Oxicorte
Escaleras de mano
Grupo compresor y martillo neumático
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Dúmpers de pequeña cilindrada
Retroexcavadora
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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VACIADOS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies inclinados
unidos en la parte superior por un tablón de madera.
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de la pendiente de la rampa.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de paso preferente.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de peligro en general.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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VACIADOS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Trabajos auxiliares (operarios):
Cascos.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de seguridad de goma en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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TERRAPLENES
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Consiste en la realización de rellenos de tierras para llegar a la rasante de explanación.
1.2 Descripción:
Una vez realizado, si procede, el derribo de las edificaciones existentes y del desbroce y limpieza del
terreno, se puede iniciar el relleno de tierras. En caso de que se precise, se deberá calcular el talud
necesario para el sostenimiento de estas tierras, según su naturaleza y en caso de que no se pudiera
hacer el talud en todo su desarrollo, el técnico competente tendrá que decidir y calcular el tipo de contención artifial necesario para tal fin.
Para realizar del relleno será imprescindible considerar el equipo humano necesario:
conductores de maquinaria para realizar el relleno.
operarios especializados para los trabajos auxiliares de relleno.
conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras.
señalistas.
Los recursos técnicos para realizar los terraplenes consistirán, básicamente, en maquinaria de movimiento de
tierras, es decir:
retrocargadoras.
cargadoras.
camiones, dúmpers y motovoquetes para el transporte tierras.
compactadoras.
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez :
Replanteado el terreno.
Creando las vías de acceso al terreno, en caso necesario.
Creando las vías y rampas de circulación dentro del terreno para facilitar la movilidad y trabajo de la maquinaria.
Desviando los sevicios afectados.

El terraplenado consiste en relleno en tongadas y su correspondiente compactado hasta la cota de
enrase de la subbase del pavimento.
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TERRAPLENES
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
5.-Caída de objetos desprendidos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
16.-Contactos eléctricos.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
26.-Otros : Caída de maquinas a distinto nivel y colisiones
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
OBSERVACIONES:
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
(5)
Riesgo específico debido a desprendimineto en la manipulación de carga por parte de la maquinaria de movimiento de tierras.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(16) Riesgo específico debido a servicios afectados.
(27) Riesgo debido al polvo generado por el trasiego de tierras y transito de maquinaria sobre terrenos polvorientos.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y riesgo debido al nivel de ruido.
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TERRAPLENES
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se instalará la valla de cierre del terreno y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos.
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de
obra y oficinas.
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de
maquinaria de movimiento de tierras.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los
servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra, y en su defecto se construirán teniendo
en cuenta las especificaciones anteriores.
En caso de líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaicones existentes que atraviesen la zona a urbanizar, éstos deberan ser desviados provisionalmente, si es posible, debido al nuevo replanteamiento
del lugar con el objetivo de mantener el servicio durante la ejecución de la obra. Y se deberá tener
presente la instalación necesaria definitiva para su perfecto funcionamiento una vez finalizada la obra.
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario de que antes de empezar la limpieza y desbroce el jefe de obra se informe en las empresas suministradoras de las características de los servicios.
El propietario de las líneas debe indicar las medidas de seguridad que se deberán respetar. Se recomienda que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas.
PROCESO
El personal encargado de la realización del terraplenado debe conocer los riesgos específicos y el empleo de
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
En la realización de las vías y rampas de acceso y circulación, las pendientes, curvas y anchura de estas, deben
permitir la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, en las mejores condiciones de rendimiento
y seguridad.
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas de la
pendiente de las rampas.
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial.
Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria".
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
Los camiones y dúmpers de gran tonelaje en el transporte de tierras, para evitar generación de polvo por volatilización de la carga transportada, se cubrirá la caja del camión o dúmper con una lona convenientemente
atada.
El transito de camiones, dúmpers y compactadoras en el solar, será dirigido por un mando (encargado, capataz).
En caso de que debido a las características de las tierras de la explanación y a los agentes atmosféricos de la
zona (fuerte viento, sol, sequedad, etc.) para evitar la generación excesiva de polvo se deberá humedecer
la explanación de manera que no genere lodos y evite la formación de polvo.
Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros de la coronación de los taludes.
En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento de taludes barandillas de seguridad
de 90 cm.
En caso de acopio de materiales cerca de la coronación de taludes debe tenerse la precacución de mantener
como mínimo una distancia no inferior a 2 metros.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos que se
precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos, y debido a inclemancias del
tiempo usarán botas de agua e impermeables.
En la realización del terraplenado, se deberá considerar la posible presencia de algún servicio existente (líneas
aéreas eléctricas o de telecomunicaciones).

Servicios existentes:
En el caso de que los servicios aéreos existentes no puedan desviarse o suprimir el suministro se
deberan considerar las normas de seguridad que se especifican a continuación.
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Lineas eléctricas aéreas
Todas las personas que intervengan en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos existentes
en los trabajos próximos a líneas aéreas y formas de eliminarlos o protegerse. Se darán a conocer las distancias de seguridad a respetar y las medidas adecuadas de protección, así como la conducta a seguir en
caso de accidente.
En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto
eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con la estructura metálica de la maquinaria que
circula cerca de los cables; distancia recomendada :

1 metro para tensión < 1KVoltios
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios
7 metros para tensión de 380 KVoltios
esta distancia viene dada en función de la tensión y además debe ser incrementada un valor
de 0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), debido a movimientos del cable por el viento (balanceo) o dilataciones.
En caso de tránsito de vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas se deberán instalar unos pórticos a cada
lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo de la maquinaria.
En caso de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras paralelamente a líneas aéreas eléctricas debe
vigilarse los movimientos de dicha maquinaria debidos a la no homogeneidad del piso del terreno por donde
circulan.
En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubriminetos aislantes, constituidos por fundas
especiales de caucho o de materiales plásticos.
Debe tenerse la precaución al instalar estas fundas de que la línea esté sin tensión. Estos recubrimientos deben
ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen.
Para montar esta protección es necesario dirigirse al distribuidor de la línea, quien debe indicar y proveer del
material adecuado para dicha protección.
En caso de contacto con una línea eléctrica debe tenerse en cuenta que no provoca generalmente el disparo de
los dispositivos de corte de corriente y si así ocurre, la tensión automáticamente se reestablece por un periodo de tiempo muy breve.
En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión :
No abandonar el puesto de conducción.
Advertir a terceros para que se mantengan a distancia.
Maniobrar para alejarse de la zona peligrosa: intentar maniobrar la máquina en el sentido inverso al que causó
el contacto eléctrico, para conseguir separar la máquina del contacto eléctrico.
Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta necesidad el conductor o el
maquinista no descenderá de la misma utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.
En caso de que se haya conseguido desengancharse de la línea eléctrica conducirá la máquina hasta una distancia segura.
En caso de que la máquina llegue a cortar el cable con tensión y este caiga al suelo se debe prohibir el acceso
del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión.
En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, las personas que se
encuentren en la zona de peligro deben observar las siguientes normas :
No tocar la máquina o la línea aérea caída a tierra.
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.
Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y no efectuar actos imprudentes.
Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa no acercarse a la máquina.
En caso de que haya una persona electrocutada, y hasta que no se realice la separación de la línea eléctrica y
la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Excavadora con cuchara bivalva
Grupo compresor
Martillo neumático
Cargadora
Motovolquete
Mototraílla
Retrocargadora
Maquina perforadora neumática
Explosivos
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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TERRAPLENES
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de la pendiente de la rampa.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de paso preferente.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de peligro en general.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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TERRAPLENES
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Botas de agua de seguridad.
Impermeable.
Trabajos auxiliares (operarios):
Cascos.
Pantalla facial.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de agua de seguridad en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Impermeable.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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ZANJAS Y POZOS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Zanja:
Pozo:

Excavación larga y angosta que se realiza por debajo del nivel de la rasante y a cielo abierto.
Excavación a cielo abierto, de poca superficie y gran profundidad, de sección poligonal o circular.

1.2 Descripción:
La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad.
2
La sección transversal de los pozos no superará los 5 m de sección y 15 m. de profundidad.
La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medio mecánicos.
El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, pudiéndose considerar
el caso de que éste haya sido rebajado artificialmente.
En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma.
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a emplear
según las características del terreno.
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:
conductores de maquinaria para realizar la excavación.
operarios para la excavación manual.
operarios para los trabajos de entibación.
conductores de camiones o dumpers para el transporte de tierras.
Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, básicamente, en maquinaria
de movimiento de tierras, es decir:
excavadoras.
camiones o dumpers.
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o pozos:
Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en longitud a la vez.
Evacuando las tierras obtenidas en la excavación.
Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando.
En el caso de pozos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se precise, ventilación.

El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la parte
inferior.
El desentibado se realiza en el sentido inverso.
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ZANJAS Y POZOS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
16.-Contactos eléctricos.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
23.-Atropellos, golpes y choques contra
vehículos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
29.-Enfermedades causadas por agentes biológicos.

MEDIA
BAJA
ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
MEDIA
BAJA

GRAVE
LEVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
MEDIO
ÍNFIMO
CRÍTICO
BAJO
ELEVADO
BAJO
BAJO
BAJO

MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
BAJA
ALTA

LEVE
MUY GRAVE
MUY GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE

BAJO
MEDIO
ELEVADO
MEDIO
BAJO
CRÍTICO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES :
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
(29) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas
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ZANJAS Y POZOS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas
las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra, y en su defecto se construirán según las especificaciones anteriores.
PROCESO
Zanjas
El personal encargado de la realización de zanjas debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible.
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la
debida experiencia.
No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que empleen.
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales cuando
se hayan aflojado. Asimismo se comprobarán que estén expeditos los cauces de agua superficiales.
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones
atmosféricas de lluvia o heladas.
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la misma, no
se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de conducciones ni cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie.
En general las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales, empezando por la parte inferior del corte.
La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea
suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe protegerse la zanja con un cabecero.
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m.) no superará los 0,70m. aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la
zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones,
hormigonado, etc., o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja.
Aún cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se
prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura.
Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente,
con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado.
Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas
escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m., como mínimo.
El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m, se dispondrán a
distancia no menor de 2 m. del borde del corte.
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las excavaciones
correspondientes.
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas móviles que se iluminarán, durante la noche, cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección
no menor de IP. 44 según UNE 20.324.
En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos.
En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo, 20 cm. el
nivel superficial del terreno.
Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión
de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se reservarán para
equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir par eventualidades o socorrer a los
operarios que puedan accidentarse.
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
En la realización de la excavación, se deberá considerar la posibilidad de la presencia de algún servicio afectado
(líneas eléctrica subterráneas, conducciones de gas, conducciones de agua, telefonía, alcantarillado).
Si en el solar hay constancia de la presencia de alguna línea de electricidad subterránea, que cruza o esté instalada a escasa distancia de la traza de la zanja a excavar, se realizarán catas para averiguar su correcta ubicación, y se realizarán los trámites oportunos con la empresa suministradora de la electricidad para que corte el suministro eléctrico de esas líneas antes del comienzo de los trabajos, para evitar el riesgo de contacto
eléctrico
Si debido a necesidades de programación de la obra cuando iniciamos los trabajos de excavación no se ha
cortado el suministro eléctrico de dicha línea, con riesgo evidente de contacto directo durante la apertura de
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la zanja, se debe prohibir la realización de la misma mediante medio mecánicos, sólo se permitirá la excavación manualmente tomando las precauciones necesarias.
En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique correspondiente
para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes.
En el caso de tener que trabajar en el mismo borde de la zanja los operarios deberán usar el cinturón de seguridad convenientemente amarrado.
El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en terreno
seco o botas de goma en presencia de lodos.
En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que debe
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado.
Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, referenciada
anteriormente, incorporada a un andamio.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , complementariamente, en los tajos que se precise.
Pozos
El personal encargado de la realización de pozos debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Se deberán entibar las paredes de los pozos a medida que se van profundizando, sin que la distancia entre el
fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1,5 metros.
A medida que se profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que cumpla con las disposiciones de
nuestra legislación.
En los terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar provistos de medidas que permitan la rápida evacuación de los trabajadores.
Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un equipo auxiliar de bombeo.
En toda excavación de pozos se empleará un medidor de oxígeno.
Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el exterior.
Los trabajadores empleados en la excavación del pozo deberán estar protegidos, en la mayor medida posible,
contra la caída de objetos.
Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o bien con barandillas, plintos, etc.
Si la excavación de pozos se lleva a cabo durante la noche se deberán iluminar convenientemente la parte superior y las inmediaciones del pozo.
Siempre que haya personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar convenientemente iluminado y
disponer de una iluminación de emergencia.
Los aparatos elevadores instalados encima del pozo deberán:
Tener una resistencia y estabilidad suficientes para el trabajo que van a desempeñar o tiene que entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo.
El aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera, del gancho, así como de un pestillo de
seguridad instalado en su mismo gancho.
El gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad par que desde la parte superior
pueda observar la correcta elevación del balde sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizar el cinturón
de seguridad convenientemente anclado.
Se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo cuando éste se encuentre
en lo alto del pozo.
El cubo deberá estar amarrado al gancho, el cual deberá disponer de un pestillo de seguridad de manera que no
se pueda soltar.
Los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda enganchar y
desenganchar el cubo sin peligro alguno.
Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un plinto de
protección.
El trono de izar debe poseer un freno, que debe comprobarse antes de empezar cada jornada.
No se deberán llenar los cubos o baldes hasta su borde, si no solamente hasta los dos tercios de su capacidad.
Se deberá guiar durante su izado los baldes llenos de tierra.
En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo.
Al finalizar la jornada o en interrupciones, largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad mayor de
1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente.
En caso de realizar la excavación del pozo en una zona peatonal y con tránsito de vehículos se realizará un
vallado de manera que los vehículos se mantengan a una distancia mínima de 2 metros y en caso de tránsito peatonal a 1 metro.
En ambos casos se señalizará con las respectivas señales viales de "peligro obras" y se iluminará, por la noche,
mediante puntos de luz destellantes.
El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en terreno
seco o botas de goma en presencia de lodos.
En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil.
consumo eléctrico debe estar protegido mediante un interruptor diferencial, para evitar el riesgo de contacto
eléctrico no deseado debido a un defecto de aislamiento.
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Debe vigilar que los cables conductores y aparellage de conexión estén en buen estado, sustituyéndolas en
caso que se observe algún deterioro.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que debe
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado.
Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, referenciada
anteriormente, incorporada a un andamio.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , complementariamente, en los tajos que se precise.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad:
Oxicorte
Escaleras de mano
Grupo compresor y martillo neumático
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Dúmpers de pequeña cilindrada
Retroexcavadora
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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ZANJAS Y POZOS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies inclinados
unidos en la parte superior por un tablón de madera.
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de peligro de obras.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de final de prohibición.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad :
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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ZANJAS Y POZOS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada).
Trabajos en zanjas y pozos (operarios) :
Cascos.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de seguridad de goma en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de malla ligero y reflectante.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

CONTENCIÓN
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Obra de fábrica o de movimiento de tierras dispuestos para contener el terraplén o desmonte, soportando o anulando los empujes horizontales.
1.2 Tipos de cimentación:
Se distinguen los distintos tipos de contención:
Naturales:
taludes
Artificiales:
muros de contención.
muros pantalla.

1.3 Observaciones generales:
La actividad de contención, en el caso de taludes comporta la excavación del terreno, tal que en su
parte alta está más metido en el macizo que en la base, obteniéndose la inclinación del terreno según
los parámetros geotécnicos de éste para anular los esfuerzos horizontales de las tierras.
El muro de contención se construye desde la rasante inferior hasta la rasante superior para la contención del
corte del terreno creado en el desmonte previo o en un proceso de terraplenado. El muro de contención está
conformado, básicamente, por dos elementos:
la cimentación superficial.
el muro, cuya construcción consiste en la colocación de armaduras, encofrado, vertido del hormigón, vibrado y
desencofrado, de manera que sus dimensiones permitan contener las tierras en su trasdós, anulando los
empujes horizontales.
El muro pantalla se construye desde la rasante superior para la contención del corte de las tierras, necesaria
para la realización del vaciado posterior. Para la ejecución del muro pantalla deben seguirse los siguientes pasos:
construcción del murete guía.
perforación de zanjas, con empleo de lodos tixotrópicos si aparece el nivel freático.
colocación de encofrado de juntas entre paneles.
colocación de armaduras.
vertido del hormigón en los paneles.
extracción de encofrados de juntas.
demolición de cabezas de paneles.
ejecución de la viga de atado de paneles.

Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de contención debe programarse y organizarse el tajo convenientemente.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Muro de hormigón armado con cimentación superficial, de directriz recta y sección constante, para
sostener rellenos drenados entre explanadas horizontales, con desniveles no mayores de 6 metros.
1.2 Descripción:
Construcción de zapatas:
Se hará un replanteo de las cimentaciones del muro.
Se excavará hasta la cota definida en el proyecto nivelando la rasante y compactando el terreno.
Se colocarán las armaduras.
Hormigonado de la zanja, dejando los hierros de espera.
Construcción del muro:
Se colocarán las armaduras del muro, previo cosido con los hierros de espera de la cimentación superficial.
Se colocarán los moldes del encofrado anclados para evitar el vuelco.
Se colocarán los pasadores de sujeción de los paneles del encofrado.
Vertido del hormigón a tongadas y, simultáneamente, un correcto vibrado
Se desencofrará cuando el hormigón armado tenga la consistencia establecida en el proyecto de ejecución.
Se continuarán regando las superficies del muro.
Para realizar los muros de contención será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
encofradores.
ferrallistas.
operarios de vertido y vibrado del hormigón.
conductores de hormigonera.
operarios para el bombeo del hormigón.
gruistas.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los muros de contención:
Maquinaría: camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, maquinaria taller
ferralla, bomba de hormigón, sierra circular, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
ALTA
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
MEDIA
3.-Caída de objetos por desplome.
MEDIA
4.-Caída de objetos por manipulación.
BAJA
5.-Caída de objetos.
BAJA
6.-Pisadas sobre objetos.
BAJA
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
BAJA
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA
9.-Golpes con objetos o herramientas.
MEDIA
16.-Contactos eléctricos.
MEDIA
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corro- MEDIA
sivas
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehícu- BAJA
los.
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA
28.-Enfermedades causadas por agentes físi- MEDIA
cos.

Gravedad
MUY GRAVE
LEVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
LEVE
MUY GRAVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
BAJO
ELEVADO
ÍNFIMO
BAJO
ÍNFIMO
ÍNFIMO
MEDIO
BAJO
ELEVADO
BAJO

MUY GRAVE

BAJO

LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO

OBSERVACIONES :
(3)
(6)
(8)
(16)
(28)

Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
Riesgo específico con encofrados de madera.
Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular.
Riesgo específico debido a servicios afectados
Riesgo debido a vibraciones del dúmper.
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MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
La pendiente de las rampas de acceso a las cotas inferiores a la rasante de la calle no superarán el
10%.
El camino de acceso de la maquinaria pesada a la cota de base de los muros se señalizará adecuadamente.
El acceso del personal de obra a la rasante de cimentación se realizará por caminos independientes a
los caminos de circulación de la maquinaria.
El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle se realizará por medio de escaleras incorporadas a
módulos de andamio tubular.
En caso de que dichos caminos de acceso presentarán riesgo de caída a distinto nivel se colocarán
barandillas de seguridad.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de contención debe de asegurarse que ya están
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.
PROCESO
El personal encargado de la realización de los muros de contención debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la contención con la mayor seguridad posible.
La excavación de la zanja para albergar la cimentación se realizará mediante retroexcavadora., y en sus maniobras se evitará que el personal circule por el radio de acción de la misma.
El vertido de las tierras sobre el dúmper o camión se realizará guiado por un capataz o encargado.
Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de iniciarse el transporte, se deberán cubrir estas con una lona.
El transporte de armaduras desde la zona de acopio a la zanja se realizará mediante la grúa móvil convenientemente eslingada y guiada.
Los operarios que realicen la colocación de las armaduras en la zanja deberá usar casco de seguridad, guantes
de cuero, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de seguridad, guantes de
neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta.
Una vez fraguada la cimentación, se colocará el molde del encofrado correspondiente al trasdós del muro, anclado para evitar su vuelco.
El transporte de los moldes del encofrado se realizará mediante una grúa móvil, convenientemente eslingado.
El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente del encofrado.
Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una cuerda amarrada al molde, por un
operario.
En primer lugar se colocará el molde correspondiente al trasdós del muro debidamente arriostrado para evitar el
vuelco.
Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrate, para este trabajo el operario utilizará
guantes de goma de neopreno para evitar el contacto directo con el líquido desencofrante.
El operario que coloque las armaduras deberá utilizar casco de seguridad, guantes de cuero, mono de trabajo y
botas de seguridad de cuero.
En la confección de los tapes laterales, si se trabaja con la sierra circular, el trabajador deberá tener la precaución de usar los acompañadores para cortar pequeñas piezas.
Se construirá en la parte superior del encofrado del muro una plataforma de trabajo que irá de punta a punta del
muro, esta plataforma debe tener como mínimo 60 cm. de ancho y deberá instalarse en su perímetro la correspondiente barandilla de seguridad.
El acceso a esta plataforma se realizará mediante escalera manual.
O mediante una pasarela desde la rasante superior de las tierras siempre que esta se mantenga aproximadamente horizontal.
En la colocación de pasadores, entre los encofrados, está prohibido trepar por el encofrado, debe realizarse
auxiliados por escaleras o andamios.
El operario que guíe el vertido del hormigón deberá usar guantes de neopreno, casco de seguridad, mono de
trabajo y botas de goma de caña alta.
El vertido se realizará a tongadas evitando la acumulación excesiva dentro del molde.
El encargado vigilará en todo momento que no haya movimientos del encofrado debido a la presión hidrostática
del hormigón fresco.
El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato convertidor de frecuencia.
Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de
trabajo y botas de goma de caña alta.
El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente aislado, de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión.
El desencofrado lo realizará un operario provisto de guantes de cuero, casco de seguridad, mono de trabajo y
botas de cuero.
Se eslingarán los moldes a desencofrar para evitar, simplemente, su caída, mientras el operario los desengancha mediante cuñas u otras herramientas.
Queda terminantemente prohibido desencofrar con la grúa.
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Los moldes se retirarán y se limpiarán para mantener la obra ordenada y limpia.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos
de esta actividad.
Oxicorte
Escaleras de mano
Dúmpers de pequeña cilindrada
Retroexcavadora
Planta de hormigón
Bombeo de hormigón
Sierra circular
Debe cumplirse en todo momento el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan las disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto.
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de la pendiente de la rampa.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de paso preferente.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de carga suspendida
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación y transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Trabajos con encofrados (encofradores) :
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Trabajos con armaduras (operarios) :
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.
Trabajos de hormigonado y vibrado:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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CIMENTACIONES
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa un edificio.
Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la aptitud portante del terreno sobre el
cual descansa éste.
1.2 Tipos de cimentación:
Se clasifican en dos familias:
cimentaciones superficiales, y
cimentaciones profundas.
Dentro de las cimentaciones superficiales se distinguen :
corridas.
losas.
vigas flotantes.
zapatas.
En las cimentaciones profundas consideramos:
los pilotes realizados in situ.
los pilotes prefabricados.

1.3 Observaciones generales:
La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente ; la excavación, su fabricación in situ
(ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote prefabricado. Para ello deberá considerarse el transporte vertical y horizontal de todos los elementos que componen la cimentación.
Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz:
una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades que componen la construcción
de la cimentación.
una organización del tajo para poner en práctica la programación ; para ello se establecerán los caminos de
circulación de maquinaria, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de material, etc.
finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria para
movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc; previsión de los Sistemas de
Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de higiene y bienestar;
así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria.

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de ejecución material
de la obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de la futura grúa torre.
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ZAPATAS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Ensanchamiento de la base de los soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación,
sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal, encargado de repartir las cargas
sobre el terreno.
1.2 Descripción:
Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado, de planta cuadrada o rectangular. A su vez,
pueden ser aisladas o arriostradas.
Las zapatas se construyen, básicamente, realizando una pequeña excavación de sección cuadrada o
rectangular, y una vez nivelada la rasante a cota se coloca la armadura y posteriormente el hormigón,
según las características descritas en el proyecto de ejecución material.
La excavación se puede realizar manualmente o con maquinaria de movimiento de tierras (retroexcavadora).
Para realizar las zapatas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
operarios para realizar la excavación manual.
conductores de la maquinaria de excavación.
ferrallistas.
encofradores.
conductores de hormigonera.
operarios para el bombeo del hormigón.
gruistas.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la cimentación:
Maquinaría: retroexcavadora, camión hormigonera, grúa móvil, dúmper de pequeña cilindrada para transporte
auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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ZAPATAS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
4.-Caída de objetos por manipulación.
6.-Pisadas sobre objetos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
16.-Contactos eléctricos.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
ALTA
BAJA
MEDIA

GRAVE
LEVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
BAJO
ÍNFIMO
ÍNFIMO
ÍNFIMO
BAJO
BAJO
ELEVADO
MEDIO
BAJO

ALTA
MEDIA

LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO

OBSERVACIONES :
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras, al
bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular.
28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper.
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ZAPATAS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se deberán establecer y señalizar, adecuadamente, los caminos de acceso desde el exterior del solar al tajo.
En el caso que las cimentaciones estén a distinta cota de la rasante de la calle:
Las rampas de acceso al tajo nunca superarán el 10% de pendiente.
Se deberá instalar un acceso peatonal independiente al de la rampa, para el acceso del personal a las cotas de
cimentación.
En el caso de riesgo de caída a distinto nivel, se tendrán que poner vallas de seguridad.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cimentación debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la realización de la cimentación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de
los medios auxiliares necesarios para realizar la cimentación con la mayor seguridad posible.
Se mantendrá en todo momento los tajos limpios y ordenados.
Se deberán almacenar los combustibles, aceites y gases a presión de manera que estén protegidos de las inclemencias atmosféricas : calor, lluvia, etc.
Las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán, como mínimo, una anchura de 60 cm.
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km/h, en
este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial,
con su correspondiente puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería después del
hormigonado, pues la presión de salida de los áridos pueden ser causa de accidente.
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, estos serán de Clase III, según Reglamento de Baja Tensión.
En zonas de paso con riesgo de caída a distinto nivel se colocarán vallas tubulares de pies derechos, convenientemente ancladas.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.
Se deberán construir las zonas de estacionamiento con una cierta pendiente para facilitar la escorrentía de las
aguas.
En caso de algún derrame de aceite, en las zonas de estacionamiento, se deberá neutralizar con arena u otro
sistema adecuado.
Los operarios encargados del montaje o manejo de las armaduras irán provistos de casco, guantes de cuero,
botas de seguridad de cuero y puntera reforzada, mono de trabajo, mandiles y cinturón portaherramientas.
Los operarios que manejan el hormigón llevarán casco, guantes de neopreno, botas de goma de caña alta
que protejan su piel del contacto con el hormigón y mono de trabajo.
El operario conductor del dúmper usará casco, botas de seguridad, mono de trabajo y cinturón antivibratorio.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán
para el desarrollo de esta actividad. Dicha maquinaria cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Grupo compresor y martillo neumático
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Dúmpers de pequeña cilindrada
Retroexcavadora
Planta de hormigón
Bombeo de hormigón
Sierra circular
Armadura
Grúas y aparatos elevadores
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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ZAPATAS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por :
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de carga suspendida
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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ZAPATAS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Trabajos con armaduras (operarios) :
Cascos.
Botas de seguridad.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.
Trabajos de hormigonado :
Cascos.
Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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SANEAMIENTO
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Todo sistema de evacuación y tratamiento de residuos urbanos e industriales, por el que se logra su
eliminación con garantías absolutas de orden higiénico.
1.2 Tipos de saneamiento:
Evacuación de aguas residuales y pluviales :
red de alcantarillado.
drenajes y avenamientos.
depuradora de aguas residuales.
Evacuación de residuos sólidos:
por containers (previsión de almacenamiento de containers).
por instalaciones neumáticas (previsión de depositos de almacenamiento subterráneos).
incineradora.

1.3 Observaciones generales:
El saneamiento urbano comporta la gestión de todo tipo de residuos tanto líquidos como sólidos.
En el caso de la construcción de la infraestructura para residuos líquidos se considerará:
Desviación de servicios afectados.
Ejecución de la excavación de zanjas y pozos.
Colocación de acometidas y colectores prefabricados sobre base de hormigón o arena y formación de imbornales.
Relleno y compactación con hormigón y/o tierras hasta el nivel de explanación.

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como maquinaria de movimiento de tierras (excavadora, dúmper,etc.), martillo neumático (en los casos que se precise), escaleras de mano,
entibaciones (codales, largueros, velas y tableros), herramientas manuales, grua automóvil, camióngrúa, camión-homigonera, camión-bomba, compactadoras de rodillo o neumática, etc.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que esten instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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RED DE ALCANTARILLADO
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Todo sistema de evacuación y tratamiento de residuos urbanos e industriales, por el que se logra su
eliminación con garantías absolutas de orden higiénico.
1.2 Tipos de saneamiento:
Evacuación de aguas residuales y pluviales :
red de alcantarillado.
drenajes y avenamientos.
depuradora de aguas residuales.
Evacuación de residuos sólidos:
por containers (previsión de almacenamiento de containers).
por instalaciones neumáticas (previsión de depositos de almacenamiento subterráneos).
incineradora.

1.3 Observaciones generales:
El saneamiento urbano comporta la gestión de todo tipo de residuos tanto líquidos como sólidos.
En el caso de la construcción de la infraestructura para residuos líquidos se considerará:
Desviación de servicios afectados.
Ejecución de la excavación de zanjas y pozos.
Colocación de acometidas y colectores prefabricados sobre base de hormigón o arena y formación de imbornales.
Relleno y compactación con hormigón y/o tierras hasta el nivel de explanación.

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como maquinaria de movimiento de tierras (excavadora, dúmper,etc.), martillo neumático (en los casos que se precise), escaleras de mano,
entibaciones (codales, largueros, velas y tableros), herramientas manuales, grua automóvil, camióngrúa, camión-homigonera, camión-bomba, compactadoras de rodillo o neumática, etc.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que esten instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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RED DE ALCANTARILLADO
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes por objetos o herramientas.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
26.-Otros : Caída de máquinas y colisiones.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
29.-Enfermedades causadas por agentes biológicos.
OBSERVACIONES:
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados o existentes.
(27) Riesgo debido a la posible presencia de gases tóxicos o polvo.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
(29) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas
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RED DE ALCANTARILLADO
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los servicios de
Higiene y Bienestar para el personal de la obra.

PROCESO
En la realización de las zanjas, pozos, arquetas e imbornales se tendrá en cuenta la normativa de excavación de
zanjas y pozos .
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Todos los huecos o desniveles se vallaran con barandillas peatonales para evitar el riesgo de caída a distinto
nivel, dicha barandilla se instalará a un metro de la coronación de huecos o desniveles.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad, y en caso de inclemancias del tiempo
usarán botas de agua e impermeables.
En proximidad (1,5 metros) de la coronación de taludes, zanjas, pozos, etc, se debe prohibir el paso de maquinaria pesada (maquinaria e movimiento de tierras, camiones-grúa y grúas automóviles).
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de
madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los
conductos se deslicen o rueden.
Cuando se descarguen los tubos prefabricados para acometidas, alcantarillas y pozos o cualquier otro material
junto a las zanjas o pozos se deberá dejar una distancia mínima de seguridad de 2 metros de éstas.
El izado de material se debe realizar mediante una horquilla a la cual se sujeta el gancho de la grúa, para facilitar el enganche y desenganche de los tubos.
Para realizar el eslingado:
Se ha de cuidar de que las eslingas esten bien montadas.
Evitar que las eslingas se crucen ya que ello podría producir la rotura de la que queda aprisionada.
La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y anilla
Deben elegir-se los elementos anteriores según las características de la carga.
Asegurarse la resistencia de los puntos de enganche.
Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, ni dejarlas en el suelo.
Se deben tomar todas las precauciones con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte.
Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga.
Al iniciar el izado, se debe elevar ligeramente la carga para permitir que adquiera su posición de equilibrio.
Se debe comprobar que los cables están bien fijados y de que los ramales están tendidos por igual.
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y volverse a amarrar bien.
Si cuando se inicia el izado se observa dificultat en la elevación de la carga, no insistir en ello y comprobar cual
puede ser la causa.
No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden
cogidas entre la carga y los cables.
Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar obstáculos.
Si el recorrrido es bastante largo, debe realizarse el desplazamiento de la máquina con la carga a poca altura y
a marcha moderada.
En caso de desplazamiento el maquinista debe tener en todo momento visión de la carga.
Se debe asegurar de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.
Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiéndola a ras de suelo o en su
lugar de colocación.
No se debe dejar, en ningún caso, una carga suspendida encima de una zona de paso o trabajo.
Se debe procurar no depositar las cargas en pasillos de circulación.
Se debe vigilar no aprisionar los cables al depositar la carga.
Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.
Se debe calzar la carga que pueda rodar, utilizando calzos de espesor 1/10 el diámetro de la carga.
El áreea de trabajo debe estar convenientemente señalizada y despejada.
Los trabajos de izado, desplazamiento y desposito o colocación de tubos y cargas debe ser auxiliado por una
persona que conozca las señales de mando de la grúa.
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra se dispondrán a todo lo largo de la
zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la , vallas peatonales que se iluminarán, cada 15 metros, con luz roja. Igualmente se colocaran sobre las zanjas pasos a distancias no superior a 50
metros.
La iluminación portátil, en el interior de las zanjas o pozos, será de material antideflagrante.
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar cualquier inundación que pueda producirse.
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte de fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que
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se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica de obra se ordenen las condiciones de trabajo.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones, se comprobará la ausencia de gases y vapores en zanjas
y pozos, y se tomarán las medidas precisas para eliminarlos.
En caso de inclemencias del tiempo los operarios usaran impermeable y botas de agua independientemente de
las protecciones individuales necesarias según el trabajo a realizar.
Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies inseguras.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la
labor.

Medidas preventivas a adoptar en los trabajos de reparación, conservación y limpieza.
Dado que los trabajos de reparación, conservación y limpieza implican el desarrollo alternativo de trabajos en el
interior de la galería y trabajos en el exterior, se fijará en un mínimo de 5 horas/jornada la permanencia de
operarios en el interior de estas galerías, para lo cual se establecerán los turnos pertinentes.
Diariamente y con anterioridad al inicio de los trabajos en la Red de alcantarillado, se entregará a los encargados de los equipos, información por escrito que deberá contener : el mapa de vertidos tóxicos de las zonas
de trabajo previstas para la jornada, información metereológica de las previsiones para la jornada, planos
reducidos en planta de los tramos de galerías detallando con claridad la ubicación de pozos de registro así
como del estado de su peldañeado, e información sobre cualquier anomalía que afecte a las zonas en que
se hayan de realizar trabajos.
Cada equipo de trabajo debe disponer de vallas de limitación y portección, señales de tráfico y conos para el
desvío del tránsito, cintas de balizamiento, balizamiento luminoso, un extintor, un botiquín, rejas para pozos,
un equipo motoventilador, un aparato de lectura directa, detector de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico
y porcentae de oxígeno, con alarma óptica y acústica.
Los operarios que relicen estos trabajos deberán utilizar casco minero, traje de trabajo de tela de tejido reflectante o traje de agua, lámpara eléctrica, botas de media caña con suela antideslizante y plantillas de acero
o botas largas con suela antideslizante o botas pantalón con suela antideslizante, guantes de P.V.C. o neopreno, cinturón de seguridad, mascarilla de escape con provisión e oxígeno para 5 min. Y mascarilla respiratoria buconasal dotada de filtro mecánico.
Diariamente se deberán poner en conocimiento de los trabajadores los puntos peligrosos que puedan existir en
la galería, si son anomalías que puedan dar origen a situaciones graves se comunicará con carácter de urgente, y por parte de la empresa se adoptarán las medidas pertinentes para evitar que en estos lugares se
desarrollen trabajos que resulten ajenos a los propios de reparación o acondicionamiento.
El personal estará sujeto a revisiones médicas periódicas que al menos se llevarán a cabo con carácter anual.
Independientemente se debe establecer un plan de vacunación para todo el personal de limpieza, reparación o acondicionamiento.
Con anteriorridad a cualquier trabajo de limpieza en el interior de galerías de alcantarillado, se abrirán al menos
dos tapas de pozos de registro y se colocará una valla de protección en la boca del pozo que no sea utilizada.
Las alcantarillas que lo requieran a juicio del encargado de equipo, ya sea por instrucciones reflejadas en la hoja
diaria de información facilitada por la empresa o por decisión propia ante situaciones no previstas, se utilizarán los ventiladores de los que obligatoriamente se deberá disponer en cada equipo de limpieza.
Los trabajos de limpieza manual de las galerías de alcantarillado sólo se realizarán cuando la distancia entre los
pozos de registro resulte como máximo de 75 m.
En todos los pozos de registro será obligatorio que los peldaños para acceso a las alcantarillas estén en las
debidas condiciones, debiéndose reponer inmediatamente todos los que falten o se encuentren en deficiente estado.
Los trabajos de alcantarillas de alturas libres inferiores a 1,60 m. serán realizados siempre que sea posible por
medios mecánicos y en los casos mínimos indispensables. Por parte de los encargados se establecerán
turnos que en ningún caso deben sobrepasar los 30 minutos continuados, con un máximo de 60 minutos/día y tiempos mínimos de descanso de igualmente 60 min.
El personal deberá estar debidamente formado, sobre los riesgos a los que está sometido y las precauciones
que debe adoptarse en cada caso.
En toda aquella maquinaria accionada por motores eléctricos que se utilice durante la ejecución de estos trabajos, así como, en las instalaciones para alumbrado en el interior de las galerías de alcantarillado, existirá
una puesta a tierra asociada a un interrruptor diferencial de adecuada sensibilidad.
Cuando se realizen trabajos en proximidades de vías urbanas con circulación de vehículos, deberá señalizarse
convenientemente y suficientemente la zona de trabajo, muy especialmente los pozos de acceso en caso
de labores en interiore de galerías. En caso de trabajos nocturnos o en proximidades de carreteras, el personal deberá ir equipado con chalecos reflectantes.
En trabajos de reparaciones de galerías con carácter urgente, previo al inicio de los trabajos se deberá efectuar
un exhaustivo reconocimiento de las zonas afectadas, a los efectos de determinar los posibles riesgos que
pudieran presentarse con carácter específico. Una vez determinados estos riesgos se procederá a la adopción de las adecuadas medidas preventivas.
En los trabajos que se realicen en espacios confinados se analizará, previamente, las condiciones respirables
de la atmósfera del lugar de trabajo mediante detectores manuales específicos.
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ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
Escaleras de mano
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Retroexcavadora
Planta de hormigón
Grúa móvil
Pasarelas
Hormigonera pastera
Grupo compresor
Martillo neumático
Motovolquete
Apisonadora
Apisonadora de safata
Camión grúa
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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RED DE ALCANTARILLADO
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto;
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de peligro de obras.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de final de prohibición.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad :
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección de las vías respiratorias.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RED DE ALCANTARILLADO
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Trabajos de excavación, transporte mecánicos y compactación (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Botas de agua de seguridad.
Impermeable.
Trabajos elevación y distribución de cargas (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Trabajos en zanjas y pozos (operarios):
Cascos.
Pantalla facial.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de agua de seguridad en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Guantes de neopreno (trabajos de albañilería)
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Impermeable.
En caso que se precise, mascarillas antigas.
Trabajos de hormigonado:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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REDES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Colocación y montaje de un conjunto de equipos, conducciones, accesorios, etc., subterráneos y/o
aéreos, destinados a proporcionar un servicio urbano.
1.2 Tipos de redes:
Red de electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, que pueden ser:
Subterráneas.
Aéreas.
Red subterránea de abastecimiento de fluidos : agua y gas.

1.3 Observaciones generales:
Para la construcción de las redes de abastecimiento y distribución se seguirá el siguiente procedimiento:
Desviación de servicios afectados.
Ejecución de la excavación de zanjas.
Colocación de tubos, cables, conductores, válvulas, arquetas, etc. sobre base de hormigón o arena.
Relleno y compactación con hormigón y/o tierras hasta el nivel de explanación.

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como maquinaria de movimiento de tierras (excavadora, dúmper,etc.), martillo neumático (en los casos que se precise), escaleras de mano,
entibaciones (codales, largueros, velas y tableros), herramientas manuales, grua automóvil, camióngrúa, camión-homigonera, camión-bomba, compactadoras de rodillo o neumática, etc.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que esten instaladas las vallas perimetrales de
limitación de la obras para evitar la entrada de personal ajeno a la misma, las instalaciones de higiene
y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de agua, electricidad y teléfono.
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RED SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Red eléctrica : Instalaciones para suministro y distribución de energía electrica desde la red general de
la compañía suministradora hasta la acometidas de los centros de consumo.
Red de alumbrado : Instalaciones de distribución de energía eléctrica en baja tensión para suministrar
a unos elementos receptores que tienen como función iluminar una área pública determinada.
Red de telecomunicaciones : Instalaciones para la transmisión por cable de señales eléctricas previamente moduladas.
1.2 Descripción:
Red eléctrica: La instalación de suministro y distribución de energía eléctrica a una área consta, básicamente,
de los siguientes elementos:
Conexión a la red existente.
Red de distribución en alta y media tensión.
Estaciones de transformación de la tensión (E.T.).
Red de distribución en baja tensión.
La red de alumbrado público consta, básicamente, de los siguientes elementos:
Red de distribución : conjunto de conductores electricos aislados en baja tensión y armarios con mecanismos de
mando y de protección que alimentan los elementos receptores.
Receptores : elementos para la iluminación de zonas públicas : zapata, báculo, luminaria y lámpara.
La red de telecomunicaciones consta, básicamente, de los siguientes elementos:
Red de alimentación : esta red se distribuye desde la central hasta el punto de interconexión y está compuesta
por cables multipolares con cubierta metaloplástica que desde la central llegan a las zonas urbanizadas.
Red de distribución : esta constituye la red propiamente dicha de las zonas urbanizadas que parte de los puntos
de interconexión terminando en los puntos o armarios de distribución de acometidas. La función de los armarios o puntos de distribución es permitir que en su interior se efectue la conexión de los pares de los cables de distribución con los pares individuales según si su instalación se realice en el exterior o en el interior
de los edificios.

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en un espacio predeterminado.
Para realizar la excavación de zanjas y pozos; la construcción de arquetas, armarios, cámaras o pequeñas
construcciones auxiliares; la instalación de tubos o cables y el relleno y/o compactación será imprescindible
considerar el equipo humano siguiente:
conductores de maquinaria de movimiento de tierras (excavación, transporte, relleno y compactación).
conductores de grúas móviles.
albañiles.
personal especializado en instalaciónes de electricidad y telecomunicaciones.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
instalación:
Maquinaria : excavadora (retroexcavadora), dúmper, compactadora, grupo compresor, martillo neumático y
compactadora neumática manual.
Útiles : escaleras, codales, tableros, tablones, valla peatonal, señales viales (horizontales, verticales y balizamientos) y protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales : martillos, macetas, palas, picos, rastrillo,etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalación provisional de agua.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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RED SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes por objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
29.-Enfermedades causadas por agentes biológicos.
OBSERVACIONES:
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados o existentes.
(27) Riesgo debido a la posible presencia de gases tóxicos o polvo.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
(29) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas
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RED SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los servicios de
Higiene y Bienestar para el personal de la obra.

PROCESO
En la realización de las zanjas para las redes subterráneas de distribución, arquetas, etc. se tendrá en cuenta la
normativa de excavación de zanjas y pozos.
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Todos los huecos o desniveles se vallaran con barandillas peatonales para evitar el riesgo de caída a distinto
nivel, dicha barandilla se instalará a un metro de la coronación de huecos o desniveles.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad, y en caso de inclemancias metereológicas usarán botas de agua e impermeables.
En proximidad (1,5 metros) de la coronación de taludes, zanjas, etc, se debe prohibir el paso de maquinaria
pesada (maquinaria e movimiento de tierras, camiones-grúa y grúas automóviles).
Los tubos para las conducciones y columnas de soporte de las luminarias se acopiarán en una superficie lo más
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
Se inmovilizaran los rodillos de los cables para que no puedan desplazarse rodando, de forma involuntaria.
Cuando se descarguen los tubos, rodillos de cables, báculos, columnas o cualquier otro material junto a las
zanjas se deberá dejar una distancia mínima de seguridad de 2 metros.
El izado de los tubos, rodillos columnas y báculos se debe realizar convenientemente eslingado.
Para realizar el eslingado:
Se ha de cuidar de que las eslingas esten bien montadas.
Evitar que las eslingas se crucen ya que ello podría producir la rotura de la que queda aprisionada.
La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y anilla
Deben elegir-se los elementos anteriores según las características de la carga.
Asegurarse la resistencia de los puntos de enganche.
Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, ni dejarlas en el suelo.
Se deben tomar todas las precauciones con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte.
Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga.
Al iniciar el izado, se debe elevar ligeramente la carga para permitir que adquiera su posición de equilibrio.
Se debe comprobar que los cables están bien fijados y de que los ramales están tendidos por igual.
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y volverse a amarrar bien.
Si cuando se inicia el izado se observa dificultat en la elevación de la carga, no insistir en ello y comprobar cual
puede ser la causa.
No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden
cogidas entre la carga y los cables.
Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar obstáculos.
Si el recorrrido es bastante largo, debe realizarse el desplazamiento de la máquina con la carga a poca altura y
a marcha moderada.
En caso de desplazamiento el maquinista debe tener en todo momento visión de la carga.
Se debe asegurar de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.
Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiéndola a ras de suelo o en su
lugar de colocación.
No se debe dejar, en ningún caso, una carga suspendida encima de una zona de paso o trabajo.
Se debe procurar no depositar las cargas en pasillos de circulación.
Se debe vigilar no aprisionar los cables al depositar la carga.
Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.
Se debe calzar la carga que pueda rodar, utilizando calzos de espesor 1/10 el diámetro de la carga.
El áreea de trabajo debe estar convenientemente señalizada y despejada.
Los trabajos de izado, desplazamiento y desposito o colocación de tubos y cargas debe ser auxiliado por una
persona que conozca las señales de mando de la grúa.
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales previstas
por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con luces rojas.
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra se dispondrán a todo lo largo de la
zanja, en el lado contrario al que se acopian los productos, las vallas peatonales que se iluminarán, cada 15
metros, con luz roja. Igualmente se colocaran sobre las zanjas pasos a distancias no superior a 50 metros.
La iluminación portátil, en el interior de las zanjas, será de material antideflagrante.
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar cualquier inundación que pueda producirse.
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Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte de fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que
se haya adoptado una de las dos alternativas.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones, se comprobará la ausencia de gases y vapores en zanjas,
y se tomarán las medidas precisas para eliminarlos en caso necesario.
Las herramientas a utilizar por los instaladores, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras
en buen estado, de forma inmediata.
Los operarios que realicen la instalación de la red deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano)o guantes aislantes si se precisara, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
En caso de inclemencias del tiempo los operarios usaran impermeable y botas de agua independientemente de
las protecciones individuales necesarias según el trabajo a realizar.
Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies inseguras.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la
labor.

Estación transformadora
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las cinco reglas de
oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión:
Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la
imposibilidad de cierre intempestivo.
Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
Reconocimiento de la ausencia de tensión.
Poner a tierra y en cortocircuito todas la posibles fuentes de tensión.
Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulación.
En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán usar casco de seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y pértiga.
Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá a comprobar la existencia real
en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín,
y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de protección personal.
Para los trabajos de revisión y mantenimiento, el Centro de Transformación estará dotado de los elementos
siguientes:
placa de identificación de celda.
instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los socorros a impartir a las
víctimas.
esquema del centro de transformación.
pértiga de maniobra.
banqueta aislante.
insuflador para respiración boca a boca.
En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y triángulo de advertencia de peligro.
En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los trabajos auxiliares de
albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes que se regirán según la norma de soldadura eléctrica.
La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá cumplir con la normativa de grúas móviles

Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe considerarse
el "Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de Transformación" (R.D.
3275/1982 de 12 de noviembre , BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. Orden de 23 de junio de 1988,
BOE de 5 de julio de 1988).
En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la legislación vigente
en esta materia.
En el caso de necesidades de construcciones que alberguen centro de transformación u otro tipo de
infraestructura de hormigón u obra de fábrica se consultará la normativa de edificación (Estudio de
Seguridad y Salud en obras de Edificación).
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ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
Escaleras de mano
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Retroexcavadora
Planta de hormigón
Grúa móvil
Pasarelas
Hormigonera pastera
Grupo compresor
Martillo neumático
Motovolquete
Apisonadora
Apisonadora de safata
Camión grúa
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RED SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto;
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de peligro de obras.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de final de prohibición.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de protección obligatoria de la vista.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RED SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación, transporte mecánicos y compactación (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Botas de agua de seguridad.
Impermeable.
Trabajos elevación y distribución de cargas (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Trabajos en zanjas y pozos (operarios):
Cascos.
Pantalla facial.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de agua de seguridad en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Guantes de neopreno (trabajos de albañilería)
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Impermeable.
Para los trabajos de instalación (baja tensión y telecomunicaciones) :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Guantes aislantes, en caso de que se precise.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Para los trabajos de instalación (alta tensión) :
Cascos de seguridad.
Guantes aislantes.
Mono de trabajo.
Botas aislantes.
Protección de ojos y cara.
Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante.
Pértiga aislante.
Para los trabajos de albañilería (ayudas) :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos.
Protección de los oídos.
Mascarilla con filtro mecánico antipolvo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y GAS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Red de abastecimiento de agua: conjunto de instalaciones (depósitos, válvulas, etc.) y conducciones
(tubos), para garantizar la distribución y suministro a los usuarios.
Red de abastecimiento de gas: conjunto de instalaciones (estaciones de regulación y medida, etc.) y
conducciones (tubos), para garantizar la distribución y suministro a los usuarios.
1.2 Descripción:
Las partes fundamentales en la red de abastecimiento de agua:
Conducción de alimentación : transporta el agua desde la fuente suministradora hasta el depósito o estación de
tratamiento.
Depósito : aporta la presión necesaria a la red ; regula los régimenes de aportación y de consumo, y asegura el
caudal instantáneo contra incendios. Tendrá un volumen que permita el suministro necesario en un dia de
máximo consumo.
Red de distribución : conjunto de tuberías, válvulas, sistemas de regulación de presión, etc. que se disponen en
el entramado interior de una población, estando conectadas entre si y de ellas se derivan las tomas para los
usuarios (acometidas) y otros servicios públicos (riego, fuentes, bocas contraincendios, etc.).
Las partes fundamentales en la red de abastecimiento de gas:
Gaseoducto : transporta el gas a alta presión (APB)desde la fuente suministradora hasta las estaciones de regulación y medida.
Escalonamiento de estaciones de regulación y medida y redes de distribución: que transforman la alta presión (
80 a 72 bar) del gaseoducto a la presión máxima de consumo (0,05 bar).

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en un espacio predeterminado.
Para realizar la excavación de zanjas y pozos; la construcción de arquetas, pequeñas construcciones auxiliares;
la instalación de tubos y el relleno y/o compactación será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
conductores de maquinaria de movimiento de tierras (excavación, transporte, relleno y compactación).
conductores de grúas móviles.
albañiles.
personal especializado en instalaciónes de agua y gas.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
instalación:
Maquinaria : excavadora (retroexcavadora), dúmper, compactadora, grupo compresor, martillo neumático y
compactadora neumática manual.
Útiles : escaleras, codales, tableros, tablones, valla peatonal, señales viales (horizontales, verticales y balizamientos) y protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales : martillos, macetas, palas, picos, rastrillo,etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalación provisional de agua.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y GAS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes por objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.
29.-Enfermedades causadas por agentes biológicos.
OBSERVACIONES:
(3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados o existentes.
(27) Riesgo debido a la posible presencia de gases tóxicos o polvo.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
(29) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y GAS
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los servicios de
Higiene y Bienestar para el personal de la obra.

PROCESO
En la realización de las zanjas, arquetas, etc. se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y pozos.
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Se deberán limitar todos los huecos o desniveles, a un metro de su coronación, con barandillas peatonales para
evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad, y en caso de inclemancias metereológicas usarán botas de agua e impermeables.
En proximidad (1,5 metros) de la coronación de taludes, zanjas, etc, se debe prohibir el paso de maquinaria
pesada (maquinaria e movimiento de tierras, camiones-grúa y grúas automóviles).
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de
madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los
conductos se deslicen o rueden.
Cuando se descarguen los tubos, o cualquier otro material junto a las zanjas se deberá dejar una distancia mínima de seguridad de 2 metros.
El izado de los tubos se debe realizar convenientemente eslingado.
Para realizar el eslingado:
Se ha de cuidar de que las eslingas esten bien montadas.
Evitar que las eslingas se crucen ya que ello podría producir la rotura de la que queda aprisionada.
La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y anilla
Deben elegir-se los elementos anteriores según las características de la carga.
Asegurarse la resistencia de los puntos de enganche.
Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, ni dejarlas en el suelo.
Se deben tomar todas las precauciones con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte.
Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga.
Al iniciar el izado, se debe elevar ligeramente la carga para permitir que adquiera su posición de equilibrio.
Se debe comprobar que los cables están bien fijados y de que los ramales están tendidos por igual.
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y volverse a amarrar bien.
Si cuando se inicia el izado se observa dificultat en la elevación de la carga, no insistir en ello y comprobar cual
puede ser la causa.
No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden
cogidas entre la carga y los cables.
Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar obstáculos.
Si el recorrrido es bastante largo, debe realizarse el desplazamiento de la máquina con la carga a poca altura y
a marcha moderada.
En caso de desplazamiento el maquinista debe tener en todo momento visión de la carga.
Se debe asegurar de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.
Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiéndola a ras de suelo o en su
lugar de colocación.
No se debe dejar, en ningún caso, una carga suspendida encima de una zona de paso o trabajo.
Se debe procurar no depositar las cargas en pasillos de circulación.
Se debe vigilar no aprisionar los cables al depositar la carga.
Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.
Se debe calzar la carga que pueda rodar, utilizando calzos de espesor 1/10 el diámetro de la carga.
El áreea de trabajo debe estar convenientemente señalizada y despejada.
Los trabajos de izado, desplazamiento y desposito o colocación de tubos y cargas debe ser auxiliado por una
persona que conozca las señales de mando de la grúa.
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales previstas
por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con luces rojas.
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra se dispondrán a todo lo largo de la
zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la , vallas peatonales que se iluminarán, cada 15 metros, con luz roja. Igualmente se colocaran sobre las zanjas pasos a distancias no superior a 50
metros.
La iluminación portátil, en el interior de las zanjas, será de material antideflagrante.
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar cualquier inundación que pueda producirse.
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte de fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que
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se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica de obra se ordenen las condiciones de trabajo.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones, se comprobará la ausencia de gases y vapores en zanjas,
y se tomarán las medidas precisas para eliminarlos en caso necesario.
Las herramientas a utilizar, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras
en buen estado, de forma inmediata.
Los operarios que realicen la instalación de la red deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
En caso de inclemencias del tiempo los operarios usaran impermeable y botas de agua independientemente de
las protecciones individuales necesarias según el trabajo a realizar.
Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies inseguras.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la
labor.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
Escaleras de mano
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Retroexcavadora
Planta de hormigón
Bombeo de hormigón
Grúa móvil
Pasarelas
Hormigonera pastera
Grupo compresor
Martillo neumático
Motovolquete
Apisonadora
Apisonadora de safata
Camión grúa
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y GAS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto;
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de peligro indefinido.
Señal de peligro de obras.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de final de prohibición.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección individual obligatoria contra caídas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y GAS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de excavación, transporte mecánicos y compactación (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Botas de agua de seguridad.
Impermeable.
Trabajos elevación y distribución de cargas (conductores):
Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Trabajos en zanjas y pozos (operarios):
Cascos.
Pantalla facial.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de agua de seguridad en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Guantes de neopreno (trabajos de albañilería)
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Muñequeras.
Chaleco de alta visibilidad.
Impermeable.
Para los trabajos de albañilería (ayudas) :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos (al realizar rozas).
Protección de los oídos (al realizar rozas).
Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas).
Cinturón de seguridad, si se precisara
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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ESTRUCTURAS
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente y sustentante de una construcción.
1.2 Tipos de estructura:
Se distinguen los distintos tipos de estructuras:
Estructuras de hormigón armado in situ:
de forjados reticulares.
de forjados unidireccionales in situ o con viga prefabricada.
de losas.
Estructuras metálicas:
con mallas espaciales.
con forjados (unidireccionales o losas de hormigón armado).
Estructuras de madera.
Estructuras de fábrica.

1.3 Observaciones generales:
La realización de las estructuras comporta básicamente la construcción de los tres tipos de elementos que la
componen, teniendo en cuenta los materiales que se utilicen:
Verticales : pilares o muros de carga.
Horizontales : forjados.
Inclinados : zancas para escaleras y rampas.

La construcción de estructuras metálicas de gran altura se realiza montando los pilares y jácenas correspondientes a tres niveles, ejecutándose posteriormente el correspondiente forjado.
En estructuras de hormigón armado, dado las características del hormigón, se realiza planta por planta.
En la construcción de estructuras se ha de preveer tanto el transporte horizontal como el vertical:
En el transporte horizontal deben considerarse los caminos de acceso a la obra, en cuanto a su accesibilidad y
seguridad.
Respecto al transporte vertical debe estar ya instalada en obra la grúa torre de capacidad de elevación apropiada (tonelámetros, altura bajo gancho y alcance máximo).

Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de estructuras debe programarse el avance de la obra considerando las necesidades en el momento (just on time) y organizarse el tajo especialmente las zonas de acopio del material a utilizar para la realización de la estructura.
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: andamios con escaleras adosadas,
apeos, cimbras, encofrados, etc. ; previsión de los Sistemas de Protección Colectiva y de los Equipos
de Protección Individual; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la
maquinaria.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y
bienestar , así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto de elementos, verticales y horizontales, de hormigón y redondos de acero corrugado que
constituyen la parte resistente y sustentante del edificio.
1.2 Descripción:
Construcción de pilares:

Confección del las armaduras in situ, una vez realizadas se transportarán al tajo y se atarán a las esperas convenientemente.
Para evitar deformaciones en las armaduras es conveniente colocar previamente, el encofrado de sólo
dos lados del pilar.
Unas vez montadas las armaduras se cerrará herméticamente el encofrado.
Se verterá el hormigón, des de la parte superior, mediante cubilote, auxiliado por un operario que debe
apoyarse sobre una plataforma de hormigonado.
A medida que se vierte el hormigón se debe vibrar para compactarlo.
Una vez fraguado el hormigón deberá desencofrarse, mediante elementos auxiliares manuales.
Construcción del forjado:

Colocación de jácenas prefabricadas, si procede.
Colocación de puntales, sopandas y contrasopandas.
Colocación del encofrado: tableros o cubetas recuperables.
Colocación viguetas, bovedillas, armaduras, mallazo electrosoldado y otros componentes.
Vertido del hormigón y su preceptivo vibrado.
Para un fraguado adecuado del hormigón se deberá humedecer convenientemente.
Una vez el hormigón armado tenga la consistencia establecida en el proyecto de ejecución, se irán
desencofrando paulatinamente.
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
encofradores.
ferrallistas.
operarios de vertido y vibrado del hormigón.
conductores de hormigonera.
operarios para el bombeo del hormigón.
gruistas.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de al
estructura:
Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, maquinaria taller
ferralla, bomba de hormigón, sierra circular, etc. y otros elementos auxiliares como: puntales, cimbras, sopandas, contrasopandas, tableros, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
13.- Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
MUY GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
ELEVADO
BAJO
ELEVADO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
ÍNFIMO
MEDIO
BAJO
ELEVADO
BAJO

ALTA
MEDIA

LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO

OBSERVACIONES :
(6) Riesgo específico con encofrados de madera.
(8) Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle, si procede, se realizará por medio de escaleras incorporadas a módulos de andamio tubular.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de estructuras debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la realización de la estructura debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizar la estructura con la mayor seguridad posible.
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la construcción de la estructura:
1. Planta en construcción del forjado.
Si la construcción del forjado es mediante encofrado tradicional, se protegerá todo su perímetro con redes sujetas a mástiles tipo horca.
El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o mediante anilla según las características del forjado.
En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución tomando como distancia mínima al borde del forjado, de
15 cm.
En caso de sujeción del mástil con anilla, la misma tendrá preceptivamente una longitud de anclaje no inferior al
canto del forjado quedando la patilla, asimisma situada, a una distancia mínima de 15 cm. del borde del forjado.
La separación máxima entre mástiles será de cinco metros.
La red se colocará de forma que cubra el perímetro del forjado que se está construyendo y la planta inmediata
inferior, anclándola en ella. Por tal motivo, en la fase de hormigonado de esta planta, se preverán los elementos de anclaje como máximo cada metro.
Se tomarán las precauciones en todas las esquinas salientes del perímetro del forjado, de colocar dos mástiles
en escuadra perpendiculares a la fachada, al objeto de que la red tenga la separación necesaria para adaptarse al perímetro adecuadamente.
En caso de imposibilidad técnica de colocar redes verticales sustentadas por horcas se instalarán redes horizontales sustentadas por ménsulas, teniendo la precaución de que se instalen en el forjado inmediato inferior al
que se está construyendo.
En el hormigonado de pilares, debe emplearse la torreta de hormigonado con barandillas laterales en la plataforma.
2. En las plantas donde se realice el desencofrado, limpieza y evacuación de material de la planta.
El personal deberá llevar el cinturón de seguridad, anclándolo en el caso de que se exponga al riesgo de caída
al vacío.
3. Otras plantas hasta el cerramiento.
En el caso de que en las plantas no se prevea la realización de trabajo alguno durante un período de tiempo, se
procederá a su clausura (impedimento físico del acceso).
En el resto de las plantas, cualquier que sea el uso que se haga de ellas, se colocarán barandillas en todo su
perímetro a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié, se preverá que los montantes de sujeción de
la barandilla, estén a una distancia entre ellos como máximo de 2,5 mts. Para dichos montantes se recomienda emplear los guardacuerpos.
Se recomienda para que la anterior protección sea lo más operativa posible en el transcurso de los acopios en
las respectivas plantas, se realice la elevación de materiales de una forma centralizada.
También se recomienda al jefe de obra a efectos de disminuir el número de plantas a cubrir proceda lo más
rápido posible a la ejecución de los cerramientos definitivos.
En el caso de instalación de redes tipo tenis plastificada como barandillas se procurará dar la rigidez que pide
nuestra legislación laboral mediante tubo cuadrado que se instalará en la parte superior de dicha red, teniendo la precaución de clavatearla al tubo anteriormente mencionado. Para sujetar dicho tubo se deberán
instalar montantes tipo guardacuerpo.
También pueden instalarse barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de
30x30x1 y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de
protección formado por mallazo electrosoldado de 15x15 y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.

NOTA: Otra medida de protección perimetral es la colocación de andamios metálicos modulares situados en el perímetro del edificio protegiendo del riesgo de caída a la vez que facilita el acceso a las
distintas plantas a través del andamio. Estos andamios, para ser eficaces para esta función, han de
reunir las siguientes condiciones básicas:
han de cubrir, totalmente, el perímetro de la planta que se está construyendo.
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el montaje del andamio ha de ir por delante de los trabajos de encofrado, de manera que la estructura del andamio supere, como mínimo, el nivel de la planta de trabajo con una altura equivalente a la distancia entre
forjados.
la separación respecto a la estructura del edificio ha de ser la mínima posible para evitar la existencia de huecos
entre el andamio y el perímetro del forjado.
4. Protección de huecos horizontales.
Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados en orden preferente:
Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio forjado. Caso de
que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán cubriéndolos con mallazo
embebido en el hormigón.
Barandillas: Barandillas a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por montantes. Es conveniente emplear el guardacuerpo como montante de la barandilla.
Barandilla modular: También se recomienda en caso de sustitución de la anterior barandilla colocar la barandilla
modular reseñada en el apartado c4) que estará sustentada por guardacuerpos en forma de montante.
Redes tipo tenis plastificada: Se instalarán de manera que su parte superior disponga de un tubo cuadrado al
cual se le clavateará para darle la consistencia reglamentaria, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.

MUROS DE HORMIGÓN ARMADO
En la realización de muros, mediante encofrados deslizantes o trepantes, debe considerarse:
se construirá en la parte superior del encofrado del muro una plataforma de trabajo que irá de punta a punta del
muro, esta plataforma debe tener como mínimo 60 cm. de ancho y deberá instalarse en su perímetro la correspondiente barandilla de seguridad.
se recomienda instalar una red que cubra el espacio entre plataformas.
en caso de que la climatología fuera adversa debe de tenerse la precaución de instalar toldos que cubran las
zonas de trabajo.
debe garantizarse en todo momento un acceso seguro al encofrado, mediante escaleras adosadas a andamios
tubulares o sistemas de elevación mecánica adecuado para personas.
dado el proceso continuo de construcción del encofrado deslizante debe garantizarse en todo momento la iluminación de la zona de trabajo y su acceso.
Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrante, para este trabajo el operario utilizará
guantes de goma de neopreno para evitar el contacto directo con el líquido desencofrante.
En la colocación del encofrado de elementos verticales en proceso de construcción, no solamente, se deberá
nivelar y aplomar sino que se deberá arriostrar par evitar el vuelco debido al viento.
Para la realización de muros de carga de hormigón armado, se colocará el molde del encofrado correspondiente
al trasdós del muro, anclado para evitar su vuelco.
El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente del encofrado.
Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una cuerda amarrada al molde, por un
operario.
En la confección de los tapes laterales, si se trabaja con la sierra circular, el trabajador deberá tener la precaución de usar los acompañadores para cortar pequeñas piezas.
En la colocación de pasadores, entre los encofrados, está prohibido trepar por el encofrado, debe realizarse
auxiliados por escaleras o andamios.
El vertido se realizará a tongadas evitando la acumulación excesiva dentro del molde.
El encargado vigilará en todo momento que no haya movimientos del encofrado debido a la presión hidrostática
del hormigón fresco.
Otras consideraciones
En losas de hormigón, durante el proceso de ferrallado para evitar el aplastamiento de las armaduras deben
colocarse unas plataformas de circulación de 60 cm. de ancho, como mínimo.
En caso de encofrados unidireccionales con viguetas prefabricadas, debe circularse exclusivamente sobre las
vigas y viguetas, o sobre plataformas situadas para este fin.
El transporte de armaduras, encofrados, puntales, viguería, sopandas, contrasopandas y otros elementos auxiliares para la realización de la estructura se realizará convenientemente eslingado, recomendando que la
eslinga sea de dos brazos.
Los operarios que realicen la colocación de las armaduras deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero,
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, cinturón portaherramientas y cinturón de seguridad si en
ellos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
No se debe emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares.
El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de seguridad, guantes de
neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta.
El trabajador que conduzca el vertido del hormigón, a través de cubilote o bomba, deberá estar situado sobre
una plataforma de trabajo, colocada en la parte alta del encofrado, de 60 cm de ancho y barandilla de seguridad.
Dicha plataforma de trabajo puede estar sustentada por ménsulas ancladas al encofrado o por un andamio
tubular.
El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato convertidor de frecuencia.
Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de
trabajo y botas de goma de caña alta.
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El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente aislado, de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión.
El desencofrado lo realizará un operario provisto de guantes de cuero, casco de seguridad, mono de trabajo y
botas de cuero.
Queda terminantemente prohibido desencofrar con la grúa.
Los moldes se retirarán y se limpiarán para mantener la obra ordenada y limpia.
El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los
trabajos de esta actividad.
Escaleras de mano
Grupo compresor y martillo neumático
Dúmpers de pequeña cilindrada
Planta de hormigón
Bombeo de hormigón
Sierra circular
Armadura
Grúas y aparatos elevadores
Pasarelas
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo cuadrado al cual se
le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.
Redes sujetas a mástiles tipo horca: El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o anilla según las características del forjado. En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución tomando como distancia mínima al
borde del forjado, de 15 cm. En caso de sujeción con anilla, la misma tendrá preceptivamente una longitud
de anclaje no inferior al canto del forjado quedando la patilla, asimisma situada, a una distancia mínima de
15 cm. del borde del forjado. La separación máxima entre mástiles será de cinco metros. La red estará formada por paños de 5x10 metros, de malla de 100x100 mm. como máximo y cuerda de 4 mm. como mínimo.
La cuerda perimetral debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo.
Redes horizontales sujetas por ménsulas: formadas por un tornillo de presión y un tornapuntas. La red estará
formada por paños de 3x3 metros, de malla de poliamida de 100x100 mm., como máximo, y cuerda de 4
mm. como mínimo. La cuerda perimetral debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo. La red se sujetará
al forjado mediante anillas embebidas durante el hormigonado, separadas 20 cm y empotradas en el forjado
5 cm. como mínimo. El otro extremo de la red irá cogido a la barra metálica que se apoya en el extremo de
las ménsulas contiguas. Formando todo ello un conjunto, de manera que garantice el freno de la caída de
un trabajador desde una altura de 6 metros como máximo.
Andamios.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de carga suspendida.
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Trabajos con encofrados (encofradores) :
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Trabajos con armaduras (operarios) :
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.
Trabajos de hormigonado y vibrado:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto de elementos, verticales (pilares) y horizontales ( jácenas y viguetas de perfil laminado, redondos de acero corrugado, entrevigado de bloques cerámicos o de mortero de cemento y hormigón),
que constituyen la parte resistente y sustentante del edificio.
1.2 Descripción:
Características:
Prefabricación y montaje de los elementos, con lo cual se reduce el tiempo de ejecución.
Pequeñas tolerancias, con lo cual los elementos de acabado se adaptan con exactitud al efectuar el montaje.
No hace falta disponer de grandes espacios a pie de obra.
Se trabaja en seco.
Construcción de la estructura:
Sobre las cimentaciones se colocarán las placas de base de los pilares.
Se montan, primeramente, los pilares de dos o tres plantas, en caso de edificios en altura.
Después se montan las vigas principales.
La unión entre los elementos estructurales se puede realizar mediante bulones o soldadura eléctrica.
Una vez colocadas la viguería principal se coloca la chapa de encofrado, en caso de losa armado, o vigueta y
bovedilla en caso de encofrado unidireccional.
Finalmente se hormigona el forjado, repitiéndose el ciclo.
Para realizar estructuras metálicas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
encofradores.
ferrallistas.
operarios de vertido y vibrado del hormigón.
conductores de hormigonera.
operarios para el bombeo del hormigón.
gruistas.
soldadores.
operarios especialistas en el montaje de estructuras metálicas.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la construcción de
la estructura:
Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, maquinaria taller
ferralla, bomba de hormigón, apeos, escaleras manuales, plataformas de carga y descarga, andamios, sierra circular, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
ALTA
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
MEDIA
3.-Caída de objetos por desplome.
MEDIA
4.-Caída de objetos por manipulación.
MEDIA
5.-Caída de objetos.
MEDIA
6.-Pisadas sobre objetos.
MEDIA
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
MEDIA
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA
9.-Golpes con objetos o herramientas.
MEDIA
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
MEDIA
15.-Contactos térmicos.
MEDIA
16.-Contactos eléctricos.
MEDIA
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corro- MEDIA
sivas
19.-Exposición a radiaciones.
MEDIA
20.-Explosiones.
BAJA
21.-Incendios
BAJA
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA
28.-Enfermedades causadas por agentes físi- MEDIA
cos.

Gravedad
MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
MUY GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
MEDIO
ELEVADO
BAJO
ELEVADO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
ELEVADO
BAJO

GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO

OBSERVACIONES:
(6) Riesgo específico con encofrados de madera.
(8) Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular.
(15 Y 19) Riesgo específico de la soldadura eléctrica y del corte oxiacetilénico de metales.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y radiaciones ultravioletas e infrarrojas.
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle, si procede, se realizará por medio de escaleras incorporadas a módulos de andamio tubular.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de estructuras debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra

PROCESO
El personal encargado de la construcción de la estructura debe conocer los riesgos específicos y el empleo de
los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de ésta con la mayor seguridad posible.
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la construcción de la estructura :
Durante el montaje de la estructura metálica.
En los desplazamientos por encima de una viga los montadores de la estructura deberán llevar el cinturón de
seguridad anclado a:
un amarre (de cable o tejido) que abrazará a la correspondiente viga de manera que no ofrezca impedimento en
el desplazamiento del trabajador, dicho amarre estará constituido por un mosquetón en un extremo y en el
otro por una anilla, de manera que el mosquetón se enganche a la anilla formando todo un conjunto que
abrace a la viga anteriormente mencionada. Dicho amarre en caso de caída al vacío del trabajador deberá
soportar el peso del mismo quedando así suspendido de la viga.
un cable fiador tensado instalado de punta a punta de la viga facilitando el desplazamiento del anclaje móvil.
En los desplazamientos a distintas alturas de la estructura se usarán escaleras metálicas manuales las cuales
dispondrán de unos garfios en su extremo para que puedan sujetarse a los respectivos pilares metálicos.
Será obligatorio disponer de aros de protección de caída en dichas escaleras metálicas manuales que se usan
como las de gato, y anclaje móvil guiado en su parte central.
Está terminantemente prohibido apoyarse, sentarse, desplazarse por encima de una viga mientras ésta esté
suspendida por la grúa. Todo trabajo debe hacerse desde un lugar fijo, no suspendido por grúa alguna.
La instalación de plataformas provisionales entre viga y viga deberá disponer de las correspondientes barandillas reglamentarias, es decir, pasamanos a 90 cm., barra intermedia y rodapié. La anchura mínima de la plataforma deberá ser de 60 cm.
Se procurará que el montaje de la estructura metálica no sobrepase dos o tres plantas de la realización del
correspondiente forjado.
Las circunstancias de que la estructura vaya en avanzadilla sobre los trabajos en el forjado, permite que puedan
fijarse las protecciones a pilares y vigas principales a la altura y en el momento más conveniente y de esta
forma realizar los trabajos con total seguridad
El montaje de pilares no suele ser problemático, realizado sobre forjado y con protecciones de red o barandilla.
El montaje de vigas debe ser realizado desde plataformas diseñadas para ello.
Durante la construcción de forjado.
En espera a la construcción de las escaleras definitivas entre plantas, se garantizará el acceso a las mismas
mediante escaleras manuales apoyadas, en su parte superior, a la planta y sujeta a ella, así como también,
en el apoyo de la planta inferior debe procurarse que ésta disponga de los apoyos antideslizantes.
El la colocación de la chapa metálica de encofrado perdido se hará siempre desde la parte ya colocada.
El acopio de chapa, mallazos, etc. se debe hacer estratégicamente en toda la planta para evitar desplazamientos inútiles por las vigas.
Una vez fraguado el hormigón se instalarán las correspondientes redes sujetadas por ménsulas.
A su vez se instalarán los ascensores y montacargas auxiliares de la obra. Respecto a los ascensores se montarán las correspondientes puertas para evitar la caída al vacío, así como barandilla perimetrales. Y respecto a los montacargas se pondrá una barandilla abatible para proteger al personal en la plataforma de carga
y descarga. Cuando se levante dicha barandilla para entrar la carga, quedará bloqueado el montacargas.
En cada planta se instalará en todos sus perímetros, tanto interior como exterior, dos cable de acero tensados,
uno a 90 cm. del suelo y otro a 45 cm. del suelo. Desde el cable superior hasta el suelo se pondrá la red tipo tenis plastificada la cual se clavateará en el forjado ya realizado y se sujetará al cable superior.
Protección de huecos horizontales.
Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará a través de los huecos en la ejecución del propio forjado.
Madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se clavatearán a la
misma.
Barandilla o redes: En caso de que el hueco sea de una dimensión que imposibilite la colocación de mallazo se
instalarán las correspondientes barandillas o redes horizontales.
Se establecerá una zona de acopio donde previamente se compactará el terreno para albergar en ella las piezas
de gran tonelaje.
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La viguería principal y secundaria se clasificará ordenadamente, en función de su dimensión, el acopio de dichos perfiles se realizará sobre durmientes de madera y estableciendo que la altura del acopio no supere
1,5 metros.
Si el acopio de materiales está fuera del área de barrido de la grúa torre el transporte de perfiles metálicos de la
estructura a esta área se realizará mediante una grúa móvil, dada las dimensiones de la carga, ésta deberá
estar gobernada por dos operarios en su transporte horizontal, mediante sendas cuerdas atadas a los extremos de los perfiles para evitar posibles movimientos de oscilación. El eslingado de la carga se realizará
mediante eslingas de dos brazos suficientemente separadas para garantizar su estabilidad (el ángulo entre
eslingas debe ser mayor de 30º).
Debe cumplirse en todo momento el R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a
grúas móviles autopropulsadas usadas.
El transporte de perfiles, armaduras, encofrados, puntales, viguería, sopandas, contrasopandas y otros elementos auxiliares para la realización de la estructura se realizará convenientemente eslingado, recomendando
que la eslinga sea de dos brazos.
Las maniobras de ubicación in situ de pilares y vigas serán guiadas por un operario. Entre pilares se tenderán
cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón de seguridad, que será usado en los desplazamientos
sobre las alas de las vigas.
Los operarios que realicen la colocación de perfiles metálicos deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en los trabajos a
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Una vez montada la correspondiente jácena se colocarán las redes tipo ménsula.
Las redes se revisarán puntualmente una vez concluido los trabajos de soldadura realizados sobre su verticalidad.
Está prohibido elevar una nueva altura sin comprobar que se hayan concluido los cordones de soldadura en las
inmediatas inferiores
En las operaciones de soldadura para vigas, jácenas, etc. realizadas in situ se confeccionará una guíndola de
soldador, provista de una barandilla perimetral de1 metro de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Para evitar en los posible el oxicorte en altura, los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje.
En el uso de el corte oxiacetilénico se tendrá en cuenta que el soplete contenga las válvulas antirretroceso, que
las mangueras de alimentación están en buen uso, que las bombonas, de gas estén sujetas en el carrito
portabombonas y que los manómetros estén en buenas condiciones.
En el caso de usar el soplete para el corte de perfilería "in situ", con riesgo de incendio, se procurará limitar en lo
posible la cascada de chispas y trozos de hierro fundido, y para ello se colocará en su verticalidad una manta ignífuga.
En caso de soldadura eléctrica también se procederá de la misma forma, colocando una manta ignífuga.
En el uso de soldadura eléctrica se tendrá en cuenta que el portaelectrodos esté convenientemente aislado, que
los cables de alimentación están en buen estado y que el grupo de transformación esté convenientemente
aislado para evitar el riesgo de contactos eléctricos.
En el caso de montaje de la estructura metálica a base de bulones, el operario que realiza esta operación irá
provisto de cinturón de seguridad convenientemente anclado o situado dentro de una guíndola.
El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad con protector auditivo tipo orejera, guantes
de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de seguridad de cuero.
En el control de la calidad de la soldadura mediante procesos de radiaciones gamma, el operario debe estar
protegido con mandil, guantes adecuados y polainas para evitar que las radiaciones gamma alcancen el
cuerpo.
Se prohibe, en caso de dejar el tajo, depositar en el suelo la pinza y el electrodo directamente conectado al
grupo ; e incluso en caso de un prolongado abandono del tajo dejar el grupo transformador en tensión.
Se prohibe la permanencia de operarios en la vertical de los trabajos de soldadura.
Durante el montaje de la estructura metálica el acceso al tajo se realizará mediante escaleras manuales, teniendo en cuenta el amarre de estas en su parte superior y zapatas antideslizantes en su parte inferior.
Para el acceso entre plantas, en espera de la escalera definitiva, se construirá un módulo de escalera de dos o
tres plantas, que se irá izando a medida que avance la ejecución de la estructura.
Se prohibe trepar directamente por la estructura.
No se debe emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares.
Si el encofrado está formado por chapas metálicas de encofrado perdido, se acopiarán entre viga y viga, procurando que su altura no sea superior a 0,5 metro.
La colocación del encofrado se realizará siempre desde la parte ja montada.
El mallazo se acopiará entre viga y viga, procurando que su altura no sea superior a 0,5 metro.
En losas de hormigón, durante el proceso de ferrallado para evitar el aplastamiento de las armaduras deben
colocarse unas plataformas de circulación de 60 cm. de ancho, como mínimo.
En caso de encofrados unidireccionales con viguetas, debe circularse exclusivamente sobre las vigas y viguetas, o sobre plataformas situadas para este fin.
El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de seguridad, guantes de
neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta.
El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato convertidor de frecuencia.
Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de
trabajo y botas de goma de caña alta.
El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente aislado, de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión.
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El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos.
En caso de edificios de gran altura, en lo posible, una vez realizado el forjado se procurará que el acceso del
personal a la planta se realice mediante ascensores de obra, para de esta forma canalizar el transito de
personal a la obra.
Las elevaciones a las distintas plantas, donde se prevea la inmediata construcción de los cerramientos, se colocarán plataformas de carga y descarga, para facilitar el elevación de material.
El trasiego de material paletizado en el interior de las plantas se realizará mediante transpalets.
El transporte horizontal, si el forjado lo permite, puede realizarse mediante carretillas elevadores.
Una vez realizado el forjado, y dependiendo de las dimensiones del mismo y del material almacenado en él, se
colocará cerca del acceso principal un extintor contra incendios del tipo que se precise.
En los cuadros eléctricos de zona se colocarán extintores de CO.
Se deberán utilizar mantas ignífugas siempre que debido al tipo de trabajo pueda ocasionarse un incendio.
Se debe considerar la previsión de un sistema contra incendios en los tajos donde se realicen trabajos susceptibles de generar un incendio (por ejemplo : soldaduras, corte de metales mediante soplete, tratamiento térmico mediante material bituminoso).
Se deberá mantener en todo momento el tajo limpio y ordenado.
Se debe garantizar, en todo momento, la iluminación diurna y nocturna.
Se debe garantizar en todos los tajo el suministro eléctrico.
Se debe garantizar el suministro de agua en todas las plantas.
Se debe garantizar la evacuación de escombros.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán
para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Oxicorte
Escaleras de mano
Grupo compresor y martillo neumático
Dúmpers de pequeña cilindrada
Planta de hormigón
Bombeo de hormigón
Sierra circular
Armadura
Grúas y aparatos elevadores
Máquina pilotadora de trépano y grúa móvil de celosía
Pasarelas
Soldadura eléctrica
Amoladora angular
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)1.-
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 y refuerzo central con
tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo
electrosoldado de 15x15 y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un
guardacuerpo en forma de montante.
Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada : En su parte superior dispone de un tubo cuadrado al cual
se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor del hierro de 6 mm.
Redes horizontales sujetas por ménsulas : formadas por un tornillo de presión y un tornapuntas. La red estará
formada por paños de 3x3 metros, de malla de poliamida de 100x100 mm., como máximo, y cuerda de 4
mm. como mínimo. La cuerda perimetral debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo. La red se sujetará
al forjado mediante anillas embebidas durante el hormigonado, separadas 20 cm y empotradas en el forjado
5 cm. como mínimo. El otro extremo de la red irá cogido a la barra metálica que se apoya en el extremo de
las ménsulas contiguas. Formando todo ello un conjunto, de manera que garantice el freno de la caída de
un trabajador desde una altura de 6 metros como máximo.
Extintores de incendios tipo A y/o B, según los casos.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de carga suspendida.
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de material inflamable.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual de las actividades más representativas:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Trabajos con encofrados y armaduras:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla.
Para los trabajos con el soplete:
Cascos de seguridad.
Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Para los trabajos de soldadura eléctrica:
Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Trabajos de bulonado:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Trabajos de hormigonado y vibrado:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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CUBIERTAS
1.- INTRODUCCIÓN
1.1 Definición:
Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, colocados en la parte exterior de un
edificio lo cubren y lo protegen de las inclemencias del tiempo.
1.2 Tipos de cubiertas:
Cubiertas planas
transitables.
no transitables.
Cubiertas inclinadas:
de fibrocemento.
galvanizadas.
aleaciones ligeras.
pizarra.
sintéticos.
teja.
chapa.
Lucernarios.

1.3 Observaciones generales:
Una vez finalizada la estructura se construirá la cubierta, cuyo objetivo es evitar las humedades por
filtración o por condensación, a parte de proporcionar un cierto grado de aislamiento.
Se deberá considerar una previsión de acceso a la cubierta.
Debe de preverse el acopio de materiales necesarios para la realización de la cubierta, para ello se
hará uso de los sistemas de elevación teniendo en cuenta que se recomienda, una vez realizado dicho
acopio iniciar el desmontaje de la grúa y ultimar el montaje del montacargas. El montacargas puede
llegar hasta el forjado de la cubierta.
Si dadas las características de la obra no se ha previsto el montacargas puede instalarse en el forjado
de la cubierta una grueta (maquinillo) que ayudará a ultimar las elevaciones del material necesario. La
instalación de la grueta deberá realizarse de manera que quede garantizada su estabilidad, respetando en todo momento la capacidad máxima de elevación, estipulada en su placa de características.
En la construcción de la cubierta sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el lugar donde se esté realizando ésta.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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CUBIERTAS PLANAS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto constructivo con pequeñas pendientes (aproximadamente inferiores al 5%), que incluyen una
lámina totalmente impermeable y flexible, con juntas también impermeables, para facilitar la escurrentía del agua.
1.2 Descripción:
La cubierta plana se construye sobre el último forjado, que le sirve de soporte. Generalmente, este
forjado ha sido construido igual que los restantes. Deben ser accesibles para manteniemiento.
Las cubiertas planas pueden tener cámara de ventilación.
Las fases principales de la construcción de una cubierta plana son:
la formación de las pendientes.
aislamiento e impermeabilización.
acabado.

El sistema utilizado para la formación de las pendientes depende del tipo de cubierta, se pueden realizar con tabiquillo conejero y solera, o bien mediante otros procedimientos más actuales como por
ejemplo el uso de hormigón celular, arcillas expandidas, perlita, arlita,etc.
La impermeabilización se puede conseguir mediante:
telas asfálticas, estas láminas se solapan soldándose en caliente.
láminas butílicas, la unión se realiza con colas que actúan como adhesivo
o riegos asfálticos, formando una película impermeable aplicada “in situ”.

El acabado tiene la misión de proteger la impermeabilización. Se puede realizar con rasillas o baldosas, etc, si ha de ser transitable o con grava y telas autoprotegidas si no lo ha de ser.
Según los parámetros constructivos mencionados anteriormente podemos distinguir distintos tipos de cubiertas
planas:
Cubierta a la catalana: consiste en hacer una solera, tan desligada como sea posible de las paredes laterales,
sustentada sobre tabiquillos transversales al envigado, formando una cámara de aire.
Cubierta convencional:
Cubierta invertida: cubierta no transitable que tiene el aislamiento térmico colocado en el exterior de la cara
superior de la lámina impermeable, para protegerla de los cambios térmicos.
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
operarios de vertido de hormigón celular.
operarios para el bombeo del hormigón.
gruistas.
albañiles.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
estructura:
Maquinaría: camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, bomba de hormigón, etc.
Útiles: andamios de borriqueta, andamios de fachada, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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CUBIERTAS PLANAS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
15.-Contactos térmicos.
16.-Contactos eléctricos.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
19.-Exposición a radiaciones.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

Probabilidad

Gravedad

ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
BAJO
ELEVADO
ÍNFIMO
BAJO
BAJO
ELEVADO
BAJO

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

LEVE
MUY GRAVE
GRAVE
LEVE

ÍNFIMO
MEDIO
BAJO
ÍNFIMO

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

BAJA

GRAVE

BAJO

OBSERVACIONES
(8) Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete”.
(15 Y 19) Riesgo específico debido a la manipulación del calefactor para unir láminas asfálticas
(28) Riesgo debido a radiaciones infrarrojas.
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CUBIERTAS PLANAS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta o en su defecto se usará la grúa
torre teniendo en cuenta que la pluma pase 3 metros, como mínimo, por encima de la cota más alta de la
cubierta.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de construcción de la cubierta debe de asegurarse que ya
están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la construcción de la cubierta debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de la cubierta con la mayor seguridad posible.
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la construcción de la cubierta.
Protección de huecos perimetrales
En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto el antepecho perimetral.
En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro del forjado de la
cubierta las correspondientes barandillas de seguridad
En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída por elementos constructivos o mediante barandillas de
seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Andamio de fachada: en caso de que en la construcción del edificio se haya realizado mediante la colocación de
un andamio de fachada se procurará incrementar en un módulo el mismo para anular el riesgo de caída a
distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde el andamio. En la coronación de estos andamios se
establecerá una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura complementándose con una barandilla
de seguridad que sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la cubierta.
Protección de huecos horizontales.
Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados:
Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio forjado. Caso de
que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán cubriéndolos con mallazo
embebido en el hormigón.
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se clavatearán a la misma.
Barandillas: Barandillas a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por montantes. Es conveniente emplear el guardacuerpo (tornillo de aprieto) como montante de la barandilla.
Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se realizará mediante bateas
(plataformas de izado). Así como el material cerámico que se emplee se izarán convenientemente atados o
encintados en el correspondiente palet.
Se suspenderán los trabajos en la azotea cuando la velocidad del viento supere los 60 Km/h en prevención del
riesgo de caída de objetos y personas.
En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta tensión no se trabajará en la
cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, ante la imposibilidad de respetar esta distancia será necesario pedir a la compañía el corte de fluido eléctrico por esta línea mientras se realicen los trabajos.
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas, calzados para evitar que rueden
por efecto del viento, y ordenados por zonas de trabajo para facilitar su manipulación.
Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) se llenarán de tal
forma de modo que no haya derrames innecesarios.
Las bombonas de gas butano se mantendrán verticales, atadas al carrito portabombonas y a la sombra, evitando la exposición al sol.
El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores a 50x70 cms. Sobrepasando a más la escalera 1 metro la altura a salvar.
El hormigón de formación de pendientes (o hormigón celular, o aligerado, etc.) se servirá en cubierta con el
cubilote de la grúa torre o en su defecto mediante bombeo.
Se establecerán “caminos de circulación” sobre las zonas de proceso de fraguado o endurecimiento formado
por anchura de 60 cms.
Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes sobre el suelo para los pequeños
ajustes.
Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e inflamables, y en dicha zona deberá haber un extintor de polvo químico seco.
Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe garantizarse su ventilación.
Se instalarán señales de peligro de incendios.
El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas. Quedando prohibido
colmatar las plataformas para evitar los derrames.
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Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos y nunca directamente con las manos o el
cuerpo.
La grava se depositará sobre cubierta para su bateo y nivelación, evitando sobrecargas puntuales sobre el forjado.
El material de cubierta empaquetado se izará sobre plataformas emplintadas, según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado todo el conjunto a la plataforma de izado.
Se repartirán por la cubierta evitando sobrecargas puntuales sobre el forjado.
En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este motivo los plásticos, cartón, papel y
flejes procedentes de los diversos empaquetados se recogerán inmediatamente después de abrir los paquetes para su posterior evacuación.
Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero,
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en los trabajos a desarrollar hay
riesgo de caída a distinto nivel.
El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán
para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Dúmpers de pequeña cilindrada
Bombeo de hormigón
Grúas y aparatos elevadores
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo"
Carretilla elevadora
Transpalet manual: carretilla manual
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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CUBIERTAS PLANAS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera, sujetos a un montante
que puede estar formado por un tornillo de aprieto o un tubo embebido al forjado o una madera convenientemente clavateada al canto del forjado. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano
debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo cuadrado al cual se
le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se clavatearán a la misma.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.
Andamios.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de carga suspendida.
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendios.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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CUBIERTAS PLANAS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Trabajos de hormigonado:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.
Para los trabajos con el mechero de sellado:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Para los trabajos de albañilería:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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CUBIERTAS INCLINADAS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto constructivo formado por una serie de elementos colocados en la parte superior de la estructura con una pendiente superior al 5% para facilitar la evacuación del agua.
1.2 Descripción:
La cubierta inclinada se construye sobre un soporte inclinado, que puede ser:
un forjado de hormigón que siga la pendiente de la cubierta.
un tablero formada por dos gruesos de rasilla, machembrados cerámicos, tableros de madera, etc. sustentada
por “tabiquillos” conejeros, cerchas, etc.
un entramado de listones de madera.
Las variables que se combinan para establecer el sistema más adecuado son:
la pendiente
la forma de la pieza básica.
la fijación
la permeabilidad.
teja: combina cierta porosidad con un hábil diseño geométrico. Puesta en seco ha de tener poca pendiente para
aguantarse i por ello se ha de solapar bastante. Si se cogen con mortero requieren pendientes entre el 20%
(15 cms. de solape) i el 50% (7 cms.). Si utilizamos fijaciones metálicas se pueden aumentar la pendientes y
disminuir el solape
pizarra : es un material más impermeable pero con imposibilidad de generar formas geométricas adecuadas, por
ello requiere un doble solape y una pendiente no inferior al 50%.
sintéticas (fibrocemento, PVC, fibra de vidrio, etc.) : son planchas planas o onduladas impermeables que permiten gran variabilidad de pendientes.
galvanizadas, aleaciones ligeras y chapa : son láminas metálicas, de zinc, cobre o plomo que son absolutamente impermeables y con posibilidad de hacer todo tipo de solapes, tienen una variabilidad entre un 5% y 90º.
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
gruistas.
albañiles.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de al
estructura:
Maquinaria : hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, etc.
Útiles: andamios de fachada, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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CUBIERTAS INCLINADAS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
9.-Golpes con objetos o herramientas
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

ALTA
ALTA
BAJA
ALTA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
ÍNFIMO
ELEVADO
BAJO
ÍNFIMO
ÍNFIMO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

LEVE

BAJO

MEDIA

LEVE

BAJO
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CUBIERTAS INCLINADAS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta o en su defecto se usará la grúa
torre teniendo en cuenta que la pluma pase 3 metros, como mínimo, por encima de la cota más alta de la
cubierta.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de construcción de la cubierta debe de asegurarse que ya
están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra

PROCESO
El personal encargado de la construcción de la cubierta debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de la cubierta con la mayor seguridad posible.
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la construcción de la cubierta:
Protección de huecos perimetrales
En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto, el antepecho perimetral.
En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro del forjado de la
cubierta las correspondientes barandillas de seguridad.
En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída con elementos constructivos o mediante barandillas de
seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes de la limatesa, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad.
También puede considerarse la construcción de marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2
metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
O un andamio de fachada: en caso de que en la construcción del edificio se haya realizado mediante la colocación de un andamio de fachada se procurará incrementar en un módulo el mismo para anular el riesgo de
caída a distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde el andamio. En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura complementándose con una
barandilla de seguridad que sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la cubierta, y el acceso a esta plataforma debe hacerse desde escaleras del andamio.
Protección de huecos del forjado horizontal.
Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados:
Mallazo : El mallazo de reparto se prolongaráa través de los huecos en la ejecución del propio forjado. Caso de
que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán cubriéndolos con mallazo
embebido en el hormigón.
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se clavatearán a la misma.
Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se realizará mediante bateas
(plataformas de izado). Así como el material cerámico que se emplee se izarán convenientemente atados o
encintados en el correspondiente palet.
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h, en este caso se retirarán
los materiales y herramientas que pueden desprenderse.
En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta tensión no se trabajará en la
cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, ante la imposibilidad de respetar esta distancia será necesario pedir a la compañía el corte de fluido eléctrico por esta línea mientras se realicen los trabajos.
El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores a 50x70 cms. Sobrepasando la escalera 1 metro la altura a salvar.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas de 60
cm. de ancho.
Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes sobre el suelo para los pequeños
ajustes.
Los rastreles de madera de recepción de teja, pizarra, etc. se izarán ordenadamente por paquetes de utilización
inmediata.
Las chapas y paneles deberán ser manejados, como mínimo, por dos hombres.
El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, entre planos inclinados, se ejecutará por trabajadores
sujetos con el cinturón de seguridad a los cables de acero tendidos entre puntos fuertes de la estructura.
Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) se llenarán de tal
forma de modo que no haya derrames innecesarios.
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas, calzados para evitar que rueden
por efecto del viento, y ordenados por zonas de trabajo para facilitar su manipulación.
Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e inflamables, y en dicha zona deberá haber un extintor de polvo químico seco.
Se procurará que las bombonas de gas estén sobre una superficie horizontal.
Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe garantizarse su ventilación.
Se vigilarán continuamente el estado de las mangueras de alimentación de gas a los mecheros de sellado.
Se instalarán señales de peligro de incendios.
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El material de cubierta (tejas, pizarras, etc.) se izará sobre plataformas emplintadas, según son servidos por el
fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado todo el conjunto a la plataforma de izado. Se repartirán por la cubierta evitando sobrecargas puntuales sobre el forjado.
En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este motivo los plásticos, cartón, papel y
flejes procedentes de los diversos empaquetados se recogerán inmediatamente después de abrir los paquetes para su posterior evacuación.
Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero,
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en los trabajos a desarrollar hay
riesgo de caída a distinto nivel.
El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán
para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Dúmpers de pequeña cilindrada
Grúas y aparatos elevadores
Hormigonera pastera
Bombeo de mortero
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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CUBIERTAS INCLINADAS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera, sujetos a un montante
que puede estar formado por un tornillo de aprieto o un tubo embebido al forjado o una madera convenientemente clavateada al canto del forjado. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano
debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se clavatearán a la misma.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.
Andamios. (ref. CEX-01/98 4/8)
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, , conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de carga suspendida.
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendios.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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CUBIERTAS INCLINADAS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Para los trabajos con el mechero de sellado:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Para los trabajos de albañilería :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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CERRAMIENTOS EXTERIORES
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento constructivo que cierra i limita lateralmente el edificio.
1.2 Tipos de cerramientos exteriores:
Fachadas de fábrica:
bloques.
ladrillos:

visto

revestidos

acabados colgados.
vidrio.
Fachadas prefabricadas:
muro cortina.
paneles pesados de hormigón.
paneles ligeros.

1.3 Observaciones generales:
La construcción de los cerramientos exteriores debe realizarse una vez ya finalizado el forjado correspondiente, para ello deberá considerarse en primer lugar un acopio de material en las respectivas
plantas para la confección de dicho cerramiento.
Según criterios de eficacia y seguridad la empresa constructora deberá considerar una previsión de
elementos auxiliares como andamios colgados y/o andamios de fachada, plataformas elevadoras, etc.
En la construcción del correspondiente cerramiento sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el lugar donde esté se construyendo.
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución de
que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura del edificio, según criterios de eficacia y eficiencia respecto a otros aparatos elevadores. Pudiéndose considerar el desmontaje de la grúa torre si no se han previsto elevaciones de peso superiores a la capacidad de los correspondientes montacargas, y teniendo en cuenta que en casos puntuales se puede
recurrir a la grúa móvil.
Debido a la construcción de los cerramientos, debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y
de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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CERRAMIENTOS EXTERIORES
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Cerramiento construido con ladrillos cerámicos para garantizar el aislamiento térmico y acústico.
1.2 Descripción :
La actividad de construcción de los cerramientos debe de planificarse de manera que una vez desencofrada y limpia la planta puedan iniciarse estas tareas, ya que ello minimiza el riesgo de caída a distinto nivel.
El proceso constructivo es repetitivo para cada planta, y normalmente se inicia en la planta baja.
La construcción del cerramiento a base de ladrillos se realiza en las siguientes fases :
colocación de aplomadas, para buscar la verticalidad y colocación de regles.
señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada.
colocación de la primera hilada y sucesivas, hasta la altura de los hombros.
instalación de un andamio de borriquetas si se realiza desde el interior, y si el cerramiento se realiza desde el
exterior se adecuará la plataforma de trabajo que esté apoyada sobre el andamio, sea éste andamio tubular
modular o andamio colgado, para que el trabajo se haga de una manera ergonomica y con seguridad.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en las respectivas plantas. Este acopio de material que normalmente se realiza paletizado, se
elevará a través de la grúa, si aún se está construyendo la estructura, y en su defecto a través del
montacargas auxiliado por los transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material
paletizado desde el camión hasta el montacargas se realizará mediante la carretilla elevadora. En
caso de utilizar la grúa torre el transporte desde el camión hasta las plantas se realizará auxiliado con
la horquilla portapalet que estará eslingada al gancho de la grúa.
Para realizar los cerramientos de fábrica de ladrillo será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
Gruistas.
Albañiles.
Operadores de carretilla elevadora.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de las
fachadas:
Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, tronzadora,
carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios de borriqueta, andamios colgados, andamios de fachada, horquilla portapalets, eslingas, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales.
Acometida provisional de agua : se instalará un montante a lo largo de la fachada para suministrar agua a cada
una de las plantas.
Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la acometida provisional
general
Instalaciones de higiene y bienestar.
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FÁBRICA DE LADRILLO
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.- Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
ELEVADO
ÍNFIMO
ELEVADO
ELEVADO
MEDIO
MEDIO

MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
MEDIA

LEVE
LEVE
LEVE
GRAVE
LEVE

BAJO
BAJO
ÍNFIMO
MEDIO
BAJO

MEDIA

LEVE

BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

LEVE

BAJO

MEDIA

LEVE

BAJO

OBSERVACIONES:
(8)
(17)
dora.
(27)
(28)

Riesgo debido al corte de material cerámico con la tronzadora.
Riesgo debido a la inhalación de polvo generado en el corte de material cerámico con la tronzaRiesgo debido al contacto de la piel con el mortero.
Riesgo debido al ruido generado en el corte de material cerámico con la tronzadora.
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FÁBRICA DE LADRILLO
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra o en su defecto se
usará la grúa torre.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cerramientos debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la construcción de la fachada debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de ésta con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y convenientemente
iluminada.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se colocará la correspondiente barandilla de seguridad en los perimetros y se taparán los huecos horizontales.
En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el operario
expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado.
Se debe mantener limpio de lodos u otras substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos.
Se debe evitar la presencia de material cerca de los perímetros y se vigilará la instalación correcta de los rodapiés en las barandillas de seguridad, para evitar la caída de objetos.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos móviles, y en
especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de que éste no supere los 30 Kg.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, guantes de goma,
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay
riesgo de caída a distinto nivel.
Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con viseras o medios equivalentes.
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva nieve o haga viento superior a los 50 Km/h. En este caso se retirarán
del andamio los materiales que puedan caerse.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán
para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Dúmpers de pequeña cilindrada
Grúas y aparatos elevadores
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo"
Carretilla elevadora
Transpalet manual: carretilla manual
Hormigonera pastera
Andamio con elementos prefabricados sistema modular
Andamio colgado
Andamio de borriquetas
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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FÁBRICA DE LADRILLO
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo cuadrado al cual se
le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.
Andamios de fachada. (ref. CEX-01/99 4/8)
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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FÁBRICA DE LADRILLO
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Para los trabajos de albañilería :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación de morteros.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Mascarilla con filtro antipolvo, en la manipulación de la tronzadora.
Gafas antiimpactos, en la manipulación de la tronzadora.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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CERRAMIENTOS INTERIORES
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento constructivo, sin misión portante, que cierra i limita un espacio interior de un edificio.
1.2 Tipos de cerramientos interiores:
De ladrillo.
Prefabricadas:
paneles de yeso-cartón.
paneles de yeso o escayola.
placas de yeso o escayola.
placas de hormigón macizas o huecas.

1.3 Observaciones generales:
Una vez realizado el forjado se señalizarán la distribución de los tabiques en la correspondiente planta.
Se realizará el acopio de material en las respectivas plantas, teniendo en cuenta las zonas donde se
precisarán para la confección de dichos cerramientos,
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, escaleras de mano, etc.
Si no se han ultimado los cerramientos exteriores deberán respetarse las protecciones colectivas ya
instaladas.
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución de
que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura del edificio. El uso de la grúa torre debe restringirse solamente a la elevación de piezas de los cerramientos
que por su tamaño es imposible realizar la elevación con el montacargas, si debido a las necesidades
reflejadas en el proyecto no se deben realizar más elevaciones especiales en las futuras actividades,
se recomienda el desmontaje de la grúa torre dado que a partir de esta actividad no es operativa con
un rendimiento eficaz.
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Se deben instalar tubos de evacuación de escombros para evitar la acumulación inapropiada de los
mismos sobre el forjado.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Divisiones fijas sin función estructural, formadas por ladrillos colocados de canto, para separaciones
interiores.
1.2 Descripción:
La construcción de la tabiquería a base de ladrillos, machembrados, etc. se realiza en las siguientes fases:
señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada.
colocación de la primera hilada y sucesivas, hasta la altura de los hombros.
instalación de un andamio de borriquetas.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en las respectivas plantas. Este acopio de material que normalmente se realiza paletizado, se
elevará a través de la grúa, si aún se está construyendo la estructura, y en su defecto a través del
montacargas auxiliado por los transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material
paletizado desde el camión hasta el montacargas se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar la tabiquería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
gruistas.
albañiles.
operadores de carretilla elevadora.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
tabiquería:
Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, tronzadora,
carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios de borriqueta, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales.
Acometida provisional de agua: se instalará un montante a lo largo de la fachada para suministrar agua a cada
una de las plantas.
Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la acometida provisional
general: de la acometida general saldrá un cable que alimentará cada bloque y de este último cuadro partirá
el montante que a su vez alimentará cada uno de los cuadros de las respectivas plantas. Los cuadros de dichas plantas dispondrán de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos para proteger de contactos indirectos y cortocircuitos-sobreintensidades. Independientemente se instalará otro montante el cual alimentará un
punto de luz en cada una de las plantas para facilitar la iluminación en las respectivas escaleras.
Instalaciones de higiene y bienestar.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA
MEDIA
BAJO
BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
ELEVADO
MEDIO
BAJO
ÍNFIMO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO

ALTA
MEDIA

LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES :
(8)
(17)
dora.
(27)
(28)

Riesgo debido al corte de material cerámico con la tronzadora.
Riesgo debido a la inhalación de polvo generado en el corte de material cerámico con la tronzaRiesgo debido al contacto de la piel con el mortero.
Riesgo debido al ruido generado en el corte de material cerámico con la tronzadora.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra o en su defecto se
usará la grúa torre.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de tabiquería debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la construcción de la tabiquería debe conocer los riesgos específicos y el empleo de
los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de ésta con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y convenientemente
iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores.
En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el
operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado.
Cuando por necesidades de obra, haya que quitar protecciones colectivas provenientes del tajo de estructuras o
anteriores, estas deberán ser repuestas en todos aquellos espacios que las requieran, e incluso durante
aquel espacio de tiempo, en el que por una razón u otra no se esté trabajando en aquel punto.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos.
Si la entrada de material cerámico paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por plataformas específicas. En caso de no ser así los palets se situarán siempre más adentro del canto del forjado,
para que ese modo, puedan las barandillas perimetrales seguir desempeñando su función.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos móviles, y en
especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgías se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
En aquellos trabajos en que sea preciso la escarpa y el puntero los operarios se protegerán los ojos con gafas
antipartículas.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, guantes de goma,
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay
riesgo de caída a distinto nivel.
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una protección
a base de barandilla perimetral.
Los rejales de ladrillos y los montones de escombro se dispondrán de manera que no transmitan a los forjados
esfuerzos superiores a los de uso.
Diariamente se evacuarán los escombros mediante los conductos de evacuación, situados en la fachada, los
cuales dispondrán en cada planta de su correspondiente abertura para una correcta evacuación de los escombros sobre el container situado en el extremo inferior del conducto.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta actividad . Cumpliran con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Dúmpers de pequeña cilindrada
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo"
Carretilla elevadora
Transpalet manual: carretilla manual
Hormigonera pastera
Andamio de borriquetas
Tronzadora
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dipone de un tubo cuadrado al cual se
le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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CERRAMIIENTOS INTERIORES DE LADRILLO
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Para los trabajos de albañilería:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación de morteros.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Mascarilla con filtro antipolvo, en la manipulación de la tronzadora.
Gafas antiimpactos, en la manipulación de la tronzadora.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Divisiones fijas sin función estructural, realizadas con placas y paneles, para separación de espacios
interiores de un edificio.
1.2 Descripción:
La construcción de cerramientos interiores a base de paneles se realiza en las siguientes fases:
señalización en planta, mediante azulete.
colocación de guías.
colocación de paneles.
sellado de juntas entre paneles.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de la grúa, convenientemente empaquetado.
Para realizar los cerramientos interiores con placas de yeso-cartón será imprescindible considerar el equipo
humano siguiente:
Gruistas.
Montadores de placas prefabricadas.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de
estos:
Maquinaría: grúa, montacargas, muela "radial", pistola fija-clavos, taladro portátil.
Útiles: escaleras de mano de tijeras, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales.
Acometida provisional de agua.
Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la acometida provisional
general: de la acometida general saldrá un cable que alimentará cada bloque, de este último cuadro partirá
el montante que a su vez alimentará cada uno de los cuadros de las respectivas plantas. Los cuadros de dichas plantas dispondrán de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos para proteger de contactos indirectos y cortocircuitos-sobreintensidades. Independientemente se instalará un montante el cual alimentará un
punto de luz en cada una de las plantas para facilitar la iluminación en las respectivas escaleras.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
13.-Sobreesfuerzos
15.-Contactos térmicos.
16.-Contactos eléctricos.
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
19.-Exposición a radiaciones.
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
22.-Causados por seres vivos.
23.-Atropellos, golpes y choques contra
vehículos.
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA

MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
ELEVADO
ELEVADO
ELEVADO
MEDIO
BAJO

MEDIA
MEDIA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA

LEVE
LEVE
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE

BAJO
BAJO
ÍNFIMO
BAJO
ELEVADO
BAJO

MEDIA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO
BAJO
ÍNFIMO
BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete.
(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos de aislamiento en máquinas.
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico.
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos con la grúa torre.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cerramientos interiores de paneles debe de asegurarse
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de
la obra.

PROCESO
El personal encargado de la colocación de los paneles debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de los cerramientos interiores con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y convenientemente
iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya instaladas en las
actividades anteriores, en los lugares donde haya riesgo.
Cuando por necesidades de obra, haya que quitar protecciones colectivas provenientes de tajos anteriores,
estas deberán ser repuestas en todos aquellos espacios que las requieran, e incluso durante aquel espacio
de tiempo, en el que por una razón u otra no se esté trabajando en aquel punto.
En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el operario
expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos.
Si la entrada de material en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por plataformas específicas.
Debe controlarse el buen estado del empaquetado de los materiales.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que manipulen el material empaquetado deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Los operarios que realicen el sellado deberán usar casco de seguridad, guantes de goma (neopreno), mono de
trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de
caída a distinto nivel.
Los operarios que realicen el montaje de los paneles deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si lo precisarán.
En la manipulación de la muela "radial", para el corte de los paneles, los operarios deberán usar, además, gafas
antiimpactos y mascarilla desechable antipolvo.
En la manipulación de la pistola fija-clavos los operarios deberán usar, además, protectores auditivos (auriculares o tapones) y gafas antiimpactos.
En la manipulación de la pistola fija-clavos los operarios deberán usar, además, protectores auditivos (auriculares o tapones) y gafas antiimpactos.
Diariamente se evacuarán los escombros mediante los conductos de evacuación, situados en la fachada, los
cuales dispondrán en cada planta de su correspondiente abertura para una correcta evacuación de los escombros sobre el container situado en el extremo inferior del conducto.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Grúas y aparatos elevadores
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada : En su parte superior dipone de un tubo cuadrado al cual se
le claveteará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a cada 2,5 m.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, , conforme a la normativa reseñada en esta actividad :
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Para los trabajos de montaje:
Casco de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación de pastas de sellado.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Mascarilla desechable antipolvo, en la manipulación de la muela "radial".
Gafas antiimpactos, en la manipulación de la muela "radial".
Trabajos con pistola fija-clavos:
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero.
Gafas antiimpactos.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades y/o
aspecto.
1.2 Tipos de revestimientos:
Exteriores:
aplacados o chapados: revestimiento exterior de paramentos con placas de piedra, tableros de madera, perfiles
de aluminio, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas rígidas de acero, u otros.
enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior.
pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, capintería, cerrajería y elementos de
instalaciones, situados al exterior con pinturas y barnices.
revoco: revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal y cemento o de resinas sintéticas que se
aplica en una o más capas a un paramento previamente enfoscado con el fin de mejorar la superficie de
acabado del mismo.
Interiores:
aplacados o chapados: revestimiento interior de paramentos con planchas rígidas de corcho, tablas y tableros
de madera, perfiles de aluminio o de plástico, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas rígidas de
acero inoxidable o PVC, u otros.
alicatados: revestimiento de paramentos interiores con azulejo.
enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior.
flexibles: revestimiento continuo de paramentos interiores con papeles, plásticos, micromadera y microcorcho,
para acabado decorativo de paramentos, presentados en rollos flexibles.
guarnecido: revestimientos continuos interior de yeso negro, que se aplica a las paredes para prepararlas, antes de la operación más fina del enlucido.
enlucido: revestimientos continuos interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate que se hace
sobre la superficie del guarnecido.
pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos
de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices.
tejidos: revestimiento continuo de paramentos interiores con materiales textiles o moquetas a base de fibra
naturales o artificiales.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:
para revestimientos exteriores: andamios de fachada o andamios colgados, etc.
para revestimientos interiores: andamios de borriquetas, escaleras de mano, etc.

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un paramento exterior, está destinado a mejorar sus propiedades
y/o aspecto.
1.2 Descripción:
Los revestimientos se realizan en las siguientes fases:
Aplacados o chapados:
colocación de anclajes.
montaje de placas.
Enfoscados:
tapar desperfectos del soporte con el mismo tipo de mortero que se utilizará.
humedecer el soporte previamente limpio, y enfoscar.
se suspenderá el trabajo con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia.
transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado.
Pinturas:
la superficie del soporte estará seca y limpia, eliminándose eflorescencias, etc.
se debe evitar la generación de polvo en las proximidades de las zonas a pintar.
se suspenderá el pintado con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia.
Revoco:
se debe comprobar que el mortero del enfoscado sobre el que se revocará ha fraguado.
se suspenderá el revoco con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia.
se evitarán los golpes o vibraciones durante el fraguado del mortero.
transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los
aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
Gruistas.
Operarios de montage de placas, pintores o manipuladores de mortero, según el caso.
Operadores de carretilla elevadora.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los
revestimientos:
Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios tubulares modulares, andamio colgados, andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
16.-Contactos eléctricos.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.

ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
ELEVADO
ÍNFIMO
ELEVADO
ELEVADO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO

BAJA
BAJA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE

MEDIO
BAJO
MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de revestimiento.
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos
tóxicos.
(20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes.
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, para
elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones, yesos y
materiales a granel.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos específicos y el empleo
de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)
Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiage y medios auxiliares comprobándose sus protecciones y
estabilidad.
En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el operario
expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos.
Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por plataformas
específicas.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos móviles, y en
especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de que éste no supere los 30 Kg.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una protección
a base de barandilla perimetral.
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber instalado un sistema de protección contra las caídas
desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes de la estructura cables
en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
Aplacado o chapado
En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente prohibido el uso de
andamio colgado.
Se suspenderá la colocación del aplacado o chapado cuando la temperatura descienda por debajo de +5 ºC.
No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado.
El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos o abatibles.
Se deberá acotar la parte inferior donde se realiza el chapado y en la parte superior no se realizará otro trabajo
simultáneamente, cualquiera que sea éste.
Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos
a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Enfoscados y revocos
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a
utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculizen las zonas de paso.
Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (andamio colgado, plataforma de trabajo sustentada mediante
elementos neumáticos o por cabrestrantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento involuntario.
Se acotará la parte inferior donde se realiza el enfoscado o revoco señalizando el riesgo de caída de objetos.
Queda prohibido la simultaneidad de trabajos en la misma vertical.
Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, guantes de goma,
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay
riesgo de caída a distinto nivel.
En caso de emplear procedimientos neumáticos para la realización de enfoscados se vigilará que la instalación
eléctrica cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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Pinturas
Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los trabajadores que
realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de salpicaduras y permitan su
movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de seguridad).
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a cabo desde poca
altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo.
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no se deberá fumar,
comer ni beber.
Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores deberán estar dotados
de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga
pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas.
Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor,
como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor.
El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riego de inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para evitar
sobrecargas innecesarias.
El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación.
Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales: advertencia material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Dúmpers de pequeña cilindrada
Grúas y aparatos elevadores
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo"
Carretilla elevadora
Transpalet manual: carretilla manual
Hormigonera pastera
Bombeo de mortero
Andamio con elementos prefabricados sistema modular
Andamio colgado
Andamio de borriquetas
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Para los trabajos de pintura:
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.
Pantalla facial, si procede.
Para los trabajos con morteros :
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Para los trabajos de aplacado o chapado :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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REVESTIMIENTOS INTERIORES
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un paramento interior, está destinado a mejorar sus propiedades
y/o aspecto.
1.2 Descripción:
Tipos de revestimientos interiores:
aplacados o chapados.
enfoscados.
pinturas.
alicatados: con mortero de cemento, con adhesivo.
guarnecidos y enlucidos.
textiles.
flexibles.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los
aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
gruistas.
operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso.
operadores de carretilla elevadora.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los
revestimientos:
Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y
personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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REVESTIMIENTOS INTERIORES
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.

MEDIA
MEDIA
BAJO
MEDIA
BAJA
MEDIA
ALTA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
ELEVADO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO

MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA

LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE

BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA
BAJA
ALTA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE

MEDIO
BAJO
MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de revestimiento o debido a la manipulación de la amoladora angular.
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos
tóxicos.
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes.
(26) Riesgo debido a la manipulación de materiales para chapados, alicatados, aplacados, etc.
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REVESTIMIENTOS INTERIORES
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, para
elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones, yesos y
materiales a granel.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos específicos y el empleo
de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.).
Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas.
Por encima de 3 metros, se deben emplearse borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento de
dos metros.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una protección
a base de barandilla perimetral.
Las plataformas de trabajo sobre andamios tubulares móviles no se pondrán en servicio sin antes haber ajustado los frenos de rodadura para evitar movimientos indeseables.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos.
Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por plataformas
específicas de carga y descarga.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos móviles, y en
especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgías se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-hembra.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Aplacado o chapado
En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente prohibido el uso de
andamio colgado.
No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado.
El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos o abatibles.
Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos
a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Alicatados
El corte, mediante la tronzadora, de las plaquetas y demás piezas cerámicas se realizará en locales abiertos
para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta".
Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuación mediante trompas.
Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios.
Las cajas de plaquetas o azulejos se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos, donde se las vaya a
utilizar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las zonas de paso.
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de látex, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
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Enfoscados, guarnecidos y enlucidos.
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a
utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso.
Cuando las plataformas de trabajo sean móviles ( plataforma de trabajo sustentada mediante elementos neumáticos o por cabrestantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de seguridad
que eviten su deslizamiento involuntario.
Los operarios que realicen la manipulación de morteros y yesos deberán usar casco de seguridad, guantes de
goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
En los trabajos de enfoscado con máquina deberá vigilarse en todo momento que se cumpla el Reglamento de
Baja Tensión.
Textiles y flexibles.
El transporte de paquetes de rastreles (rollos de tela, moqueta, goma espuma, etc.) se realizarán mediante dos
operarios para evitar los accidentes por interferencias, tropiezos o sobreesfuerzos.
Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente de aire suficiente como
para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones.
Se establecerá un lugar para el almacén de las colas y disolventes, este almacén deberá mantener una ventilación constante.
Queda prohibido mantener en el almacén botes de disolventes o colas sin estar perfectamente cerradas para
evitar la formación de atmósferas nocivas.
Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán alejados de cualquier foco de calor, fuego o
chispa.
Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas para evitar posibles
incendios.
Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén de colas y disolventes y del almacén los productos textiles.
En cada almacén se instalará un extintor de polvo químico seco.
En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de prohibido
fumar.
Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc.
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos.
Pinturas
Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los trabajadores que
realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de salpicaduras y permitan su
movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de seguridad).
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a cabo desde poca
altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo.
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no se deberá fumar,
comer ni beber.
Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores deberán estar dotados
de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga
pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas.
Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor,
como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor.
El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riego de inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para evitar
sobrecargas innecesarias.
El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación.
Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales : advertencia material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Dúmpers de pequeña cilindrada
Grúas y aparatos elevadores
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo"
Carretilla elevadora
Transpalet manual: carretilla manual
Hormigonera pastera
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Bombeo de mortero
Andamio con elementos prefabricados sistema modular
Andamio de borriquetas
Tronzadora
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMIENTOS INTERIORES
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendio.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

REVESTIMIENTOS INTERIORES
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Para los trabajos con pintura y colas :
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.
Pantalla facial, si procede.
Para los trabajos con morteros y yesos :
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Para los trabajos de aplacado o chapado :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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PAVIMENTOS
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto.
1.2 Tipos de revestimientos:
piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas de los siguientes
materiales : piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón, madera y chapa de acero.
flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de los siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, PVC y en interiores y exteriores con rollos y baldosas de goma y policloropreno.
soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de hormigón en masa,
cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.

1.3 Observaciones generales:
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad, sistemas de bombeo neumático de morteros o asimilables.
Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del desmontaje de la grúa.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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PAVIMENTOS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto.
1.2 Descripción:
Tipos de revestimientos con piezas rígidas :
con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de cemento, de cemento
permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de fundición, de chapa de acero y de asfalto.
con tablillas (mosaico).
con tablas (madera).
con losas de piedra.
con placas de hormigón armado.
con adoquines de piedra y de hormigón.
Tipos de revestimientos flexibles:
losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridas a tope o
soldadas.
rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de linóleo adheridos, de goma
adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridos con juntas a tope o soldadas.
baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adheridas o recibidas con cemento.

Tipos de soleras: para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas.
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: grúas, montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en
la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta
los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
gruistas.
soladores y otros.
operadores de carretilla elevadora.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los
pavimentos:
Maquinaría : hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar,
carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles.
Herramientas manuales.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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PAVIMENTOS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.

BAJA
MEDIA
BAJA
BAJA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
MEDIO
MEDIO
ÍNFIMO
BAJO
MEDIO

MEDIA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA

LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE

BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA
BAJA
ALTA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE

MEDIO
BAJO
MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES :
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido a la manipulación de la amoladora angular.
(11) En trabajos de manutención de cargas paletizadas.
(16) Riesgo específico en trabajos de pulido.
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos
tóxicos.
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar
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PAVIMENTOS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, para
elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones y materiales a granel.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos específicos y el empleo de
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)
En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá limitar con guirnaldas
y señalizar el riesgo de piso resbaladizo.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento de
dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios.
El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets convenientemente eslingado a la grúa.
Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por plataformas
específicas.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos móviles, y en
especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-hembra.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Piezas rígidas
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los pulmones por trabajar en
ambientes con polvos neumoconióticos.
El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el cortador a sotavento,
para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta la proyección de
partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de personal sea mínimo y en caso de no
ser así se deberá apantallar la zona de corte.
Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de que no están paletizados y totalmente encintados.
Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas dentro de las cajas de
suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su contenido.
El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la carga.
Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte
para evitar accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas,
firmemente amarradas para evitar derrames.
Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las superficies recientemente soladas.
Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en
donde se vaya a colocar.
Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen las zonas de paso.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se cerrará el acceso,
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de "peligro" con rótulo de
"pavimento resbaladizo".
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por
riesgo eléctrico.
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La pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los
cepillos y lijas.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán con la máquina
"desenchufada de la red eléctrica".
Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y eliminados inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo.
Los operarios que realicen el transporte de material seco deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y
lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno o
látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo antideslizante.
Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas antiimpactos y en los casos que se
precisara mascarilla antipolvo.
Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar accidentes
por descontrol de la carga y lumbalgías.
En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con un letrero de "superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel.
Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la formación de
atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera.
Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por contacto con energía
eléctrica.
Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante de la electricidad.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina "desenchufada
de la red eléctrica".
El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas.
Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los desechos generados, estos se deberán
evacuar en los montacargas.
Flexibles
Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos donde se
vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso.
Se prohibe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se apagarán inmediatamente, para evitar incendios.
Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire suficiente para la
renovación constante evitando atmósferas tóxicas.
Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá mantener una ventilación constante.
Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente cerrados, para evitar
la formación de atmósferas nocivas.
Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar de incendios.
Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén (en
el de disolventes y en el de productos plásticos)
Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén de colas y disolventes y del almacén los productos plásticos.
En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de prohibido
fumar.
Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo posible, alejados de cualquier foco
de calor, fuego o chispa.
Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc.
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Dúmpers de pequeña cilindrada
Grúas y aparatos elevadores
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo"
Carretilla elevadora
Transpalet manual: carretilla manual
Hormigonera pastera
Bombeo de mortero
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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PAVIMENTOS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por :
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad :
Señal de peligro.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendio.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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PAVIMENTOS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Para los trabajos con colas y disolventes :
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.
Pantalla facial, si procede.
Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos :
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de goma de seguridad.
Para los trabajos de colocación pavimento :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Rodilleras.
Gafas antiimpactos, en los casos de corte de pavimentos rígidos.
Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen.
1.2 Tipos de techos:
Revestimientos de techos:
guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para preparar los techos, antes de la
operación más fina del enlucido.
enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate que se hace
sobre la superficie del guarnecido.
pinturas: revestimiento continuo de techos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de
instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices.
Falsos techos:
continuos: formación de techos suspendidos sin juntas aparentes, en interiores de edificios.
de placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante entramados metálicos, en interiores de edificios.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, andamios tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre ruedas, plataformas elevadas hidráulicamente, escaleras de mano, etc.
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas de pequeña
capacidad.
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen.
Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material cualquiera, que se cuelga del forjado ya que no tiene función resistente.
1.2 Descripción:
Una vez realizados los cerramientos tanto exteriores como interiores iniciaremos el recubrimiento de
los techos, distinguiendo los distintos tipos:
Revestimiento de techos:

Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre borriquetas, esta plataforma deberá cubrir, es una o varias fases según la dimensión de la superficie, toda la superficie a
recubrir. Ésta se realiza para dar facilidad al trabajador que debe de prestar atención al techo y no por
donde circula, en los distintos trabajos de colocación de yesos y pinturas.
Falsos techos:

Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de tijera para colocación
de las guías o cuelgues hasta 3 metros y para alturas superiores se realizará la colocación con torretas de andamio tubular modular con ruedas.
Los falsos techos pueden realizarse:
sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante cuelgues, en interiores de edificios.
con guías (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante entramados metálicos, en interiores de edificios.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los
aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
gruistas.
operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso.
operadores de carretilla elevadora.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los
revestimientos:
Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones lectivas y
personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
20.-Explosiones.
21.-Incendios.
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.

MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
ELEVADO
MEDIO
ÍNFIMO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO

MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE

BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA
BAJA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE

MEDIO
BAJO
BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido a la manipulación de la amoladora angular.
(11) En trabajos de manutención de cargas paletizadas.
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes.
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos.
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra y la grueta para
elementos de pequeño peso.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos específicos y el empleo
de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo (andamio) limpio, ordenado y bien iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.).
Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie horizontal y bordeados de
barandillas reglamentarais en el caso de riesgo de caídas a distinto nivel. Se permite el apoyo en peldaño
definitivo y borriqueta siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen y acuñen.
Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y estabilidad.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento de
dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos móviles, y en
especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-hembra.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Los escombros se acopiarán en containers con ruedas para su posterior traslado hasta el montacargas.
Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios.
Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo
más separados posibles delos vanos en evitación de sobrecargas innecesatias.
Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las xonas de paso.
Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas)
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la obra. Cuando un
paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso alternativo con señales
de dirección obligatoria.
En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará sobre borriquetas.
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie horizontal y cuajada
de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos
y caídas.
Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o de madera. Se
prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra el paramento.
En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios tubulares modulares.
Los sacos de yeso, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo
más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso.
Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de seguridad, guantes de goma, mono
de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo
de caída a distinto nivel.
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Falsos techos
Sin guías
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la obra. Cuando un
paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso alternativo con señales
de dirección obligatoria.
En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará sobre borriquetas.
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie horizontal y cuajada
de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos
y caídas.
Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o de madera. Se
prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra el paramento.
En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios tubulares modulares.
Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, caña, etc) se utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por desplome.
El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente preferentemente sobre carretilla de mano, para
evitar sobreesfuerzos.
Con guías
Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm.
La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular (a más de
dos metros de altura) que estarán recercados por una barandilla de seguridad con pasamano a 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié.
Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber
ajustado los frenos de rodadura.
Los andamios a construir para la instalación de falsos techos (metálicos, cartón prensado, etc.) se montarán
sobre borriquetas en caso de que la altura sea inferior a dos metros.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Dúmpers de pequeña cilindrada
Grúas y aparatos elevadores
Amoladora angular
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo"
Carretilla elevadora
Transpalet manual: carretilla manual
Andamio con elementos prefabricados sistema modular
Andamio de borriquetas
Tronzadora
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendio.
Señal de prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).
Para los trabajos con pintura :
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de produto.
Pantalla facial, si procede.
Para los trabajos con yesos:
Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Para los trabajos de colocación de guías, placas y lamas :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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CARPINTERÍA
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de ventanas, puertas y armarios empotrados, de
función no estructural.
1.2 Tipos de carpintería:
De fachada: cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles,
madera recibidas a los haces interiores del hueco, de los siguientes materiales:
acero.
acero inoxidable.
aluminio (aleaciones ligeras).
madera .
PVC (plásticos).
Para interiores: cerramientos de huecos de paso interiores y armarios empotrados con puertas de:
acero.
madera.
vidrio.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, etc.
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizará el montacargas.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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CARPINTERÍA
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de precercos, cercos, hojas y vidrios de ventanas, puertas y armarios empotrados, de función no estructural.
1.2 Descripción:
Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo de los paramentos y escuadre de jambas y dinteles.
Una vez realizada esta operación previa se colocarán los precercos empotrados o anclados.
Posteriormente se colocarán los cercos de la puerta o ventana sujetos al precerco o directamente a la
obra . A estos cercos se fijarán las hojas batientes correspondientes a las ventanas o puertas.
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de
los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en la planta baja. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para
tal fin : grúas o montacarga, a medida que se precisen para su colocación en las distintas plantas.
Para realizar la carpintería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
gruistas.
carpinteros.
cristaleros.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
carpintería:
Maquinaría : grúas, montacargas, etc.
Útiles : andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales : pistola fija-clavos, taladradora portátil, lijadora portátil, amoladora, sierra circular manual, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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CARPINTERÍA
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
21.-Incendios.
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes.
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos.

ALTA
MEDIA
BAJA
BAJA
ALTA
MEDIA
BAJA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
MEDIO
BAJO
ÍNFIMO
ELEVADO
MEDIO
ÍNFIMO
MEDIO

BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE

BAJO
BAJO
ÍNFIMO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

BAJA
ALTA

GRAVE
LEVE

BAJO
MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera.
(17 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes y barnices.
(26) Riesgo debido a la manipulación de vidrios.
(27) Riesgo debido al uso de disolventes y barnices.
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CARPINTERÍA
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa o el montacargas de obra.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

Proceso
El personal encargado de la colocación de la carpintería debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)
Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por plataformas
específicas.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una protección
a base de barandilla perimetral.
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber constituido una protección contra las caídas desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento de
dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios.

Carpintería
Los acopios de carpintería se ubicarán en zonas previamente delimitadas y señalizadas.
En todo momento se mantendrán libre los caminos de paso interiores a la obra.
Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, etc.) se descargarán en bloques perfectamente flejados
pendientes mediante eslingas de la grúa torre.
En caso de usar el montacargas los precercos ( o cercos, etc.) se izarán a las respectivas plantas convenientemente flejado y sujetos al montacargas. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargará a mano.
En el caso de que el izado se realice a través de la grúa una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes
y se descargarán a mano.
Los precercos o los cercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento, acodolamiento sea seguro ; es decir,
que impida que se desplomen al recibir un leve golpe.
Para facilitar el anclaje al paramento de los cercos se construirá un andamio de borriquetas, que deberá tener
barandilla de seguridad si hay riesgo de caída a distinto nivel de más de 2,5 metros.
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y una vez pasados se repondrá
inmediatamente la protección. En caso de que en este impás haya riesgo de caída a distinto nivel el trabajador deberá usar el cinturón de seguridad convenientemente anclado.
Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante trompas de vertido o
mediante pequeños containers previstos para tal fin.
Los trabajos de colocación de los precercos y cercos se realizarán como mínimo por dos operarios.
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de
endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se efectuarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire".
El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar definido y debe poseer ventilación directa y contante así
como un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.
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Los operarios que realicen la colocación de cercos, precercos, hojas, etc. deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Montaje de vidrio
Los acopios del vidrio se ubicarán en los lugares indicados para tal fin.
A nivel de calle se acotarán con barandillas peatonales la vertical de los paramentos en los que se está acristalando.
Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrios.
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrios los tajos para evitar riesgos de cortes.
Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto.
La manipulación de las planchas de vidrio se realizará mediante ventosas.
El vidrio "presentado" en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente.
Los vidrios transparentes ya instalados, se señalizarán adecuadamente.
Los vidrios en las plantas, se almacenarán en lugares señalados para tal efecto, sobre durmientes de madera, el
vidrio se colocará casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento.
Las planchas de vidrio transportadas a mano se moverán siempre en posición vertical.
Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su
parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde
la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caída
al vacío durante los trabajos.
Los operarios que realicen la colocación del vidrio deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos
a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Grúas y aparatos elevadores
Amoladora angular
Andamio de borriquetas
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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CARPINTERÍA
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendio.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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CARPINTERÍA
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores y gruistas):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Para los trabajos de carpintería de madera:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran.
Mascarilla antipolvo para los lijadores.
Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, barnices, etc.
Para los trabajos de carpintería metálica:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran.
Gafas antiimpactos para manipulación de la amoladora.
Para los trabajos de cristalería:
Cascos de seguridad.
Guantes cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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INSTALACIONES
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, etc., destinados a proporcionar un servicio.
1.2 Tipos de instalaciones:
Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, en la apertura de rozas,
alojamiento en su interior de las conducciones de reparto y el posterior cierre de las rozas, en caso de instalaciones empotradas. Además se incluye la instalación de cajas de distribución, los mecanismos de mando,
los elementos de seguridad, etc. que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación, telefonía, video, TV, megafonía, el accionamiento de maquinaria, etc. instalados en un edificio.
Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios):
Fontanería.
Saneamiento.
Calefacción.
Gas
Instalación de aire acondicionado:
Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocación del palo de las antenas receptoras y de las líneas de reparto, hasta la llegada del suministro a los distintos puntos de conexión de los aparatos interiores.
Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de estructura i cerramientos, se procederá por un lado a la colocación de las puertas exteriores de acceso a la cabina y por otro lado a la instalación de guías, maquinaria, contrapesos y cabina exterior del hueco.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, escaleras de mano y de tijera, herramientas manuales, etc.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Instalación eléctrica : Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de
energía eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la compañía suministradora hasta
cada punto de utilización del edificio.
Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados a la transmisión por cable
de señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de telefonía, telex, vídeo, megafonía, TV,
etc.
1.2 Descripción:
Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia industrial (instalación eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de audiovisuales de muy baja tensión) se realizarán a través de cables entubados, y en cada punto de distribución habrá su correspondiente caja de conexionado.
Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar : electricidad,
telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc.
Las tubos o canalizaciones portacables pueden ir empotrados o vistos, así como sus caja de distribución que deberán tener acceso para realizar el las operaciones de conexionado y reparación.
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).
Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
electricistas.
ayudas de albañilería.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
instalación:
Útiles: escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales : comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, máquina
para hacer regatas, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
13.-Sobreesfuerzos.
15.-Contactos térmicos.
16.-Contactos eléctricos.
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

ALTA
BAJA
MEDIA
MEDIA
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
ALTA
MEDIA

MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ÍNFIMO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
ELEVADO
MEDIO
MEDIO

OBSERVACIONES :
(10 y 27) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra

PROCESO
Red interior eléctrica y audiovisual
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.).
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para evitar el riesgo
de tropiezos.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento de
dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies
inseguras.
La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en zonas con riesgo de caída al vacío (escaleras, balconeras, etc.) se protegerá el hueco mediante una red de seguridad.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría
II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras
en buen estado, de forma inmediata.
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los
mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes
de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y
lona (tipo americano)o guantes aislantes si se precisara, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Red exterior eléctrica
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se realizarán entubados y
enterrados en zanjas.
En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y pozos
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un radio igual a la altura
de dichos elementos más cinco metros.
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales previstas
por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con luces rojas.
Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las distancias de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar, es decir: para tensiones no superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y superior a 66 Kv a una distancia de seguridad
de 5 metros.
Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y
lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
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Estación transformadora de Alta a Baja Tensión
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las cincos reglas de
oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión:
Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la
imposibilidad de cierre intempestivo.
Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
Reconocimiento de la ausencia de tensión.
Poner a tierra y en cortocircuito todas la posibles fuentes de tensión.
Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulación.
En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán usar casco de seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y pértiga.
La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como de Baja Tensión, se efectuará
con el edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura de la obra y de la dirección facultativa.
Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá a comprobar la existencia real
en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín,
y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de protección personal.
Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación estará dotado de los elementos
siguientes:
placa de identificación de celda.
instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los socorros a partir a las
víctimas.
esquema del centro de transformación.
pértiga de maniobra.
banqueta aislante.
insuflador para respiración boca a boca.
En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y triángulo de advertencia de peligro.
En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los trabajos auxiliares de
albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes que se regirán según la norma de soldadura eléctrica.
La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá cumplir con la normativa de grúas móviles

Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe considerarse
el "Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de Transformación" (R.D.
3275/1982 de 12 de noviembre , BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. Orden de 23 de junio de 1988,
BOE de 5 de julio de 1988).
En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la legislacióbn vigente
en esta materia.
ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos
de esta actividad.
Escaleras de mano
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un diametro mínimo de la
cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red irá provista de cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, convenientemente anclada. El anclaje óptimo de las redes
son los elementos estructurales ya que así la red pueda quedar convenientemente tensa de tal manera que
pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp.
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales) :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Guantes aislantes, en caso de que se precise.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Para los trabajos de instalación (alta tensión) :
Cascos de seguridad.
Guantes aislantes.
Mono de trabajo.
Botas aislantes.
Protección de ojos y cara.
Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante.
Pértiga aislante.
Para los trabajos de albañilería (ayudas) :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos (al realizar rozas).
Protección de los oídos (al realizar rozas).
Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas).
Para los trabajos de soldadura eléctrica :
Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS (Agua y Gas)
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Instalación de fontanería y aparatos sanitarios : conjunto de instalaciones para agua potable (bombas,
válvulas, contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el suministro y consumo.
Instalación de saneamiento : sistemas de evacuación y tratamiento de aguas sucias.
Instalación de gas : conjunto de instalaciones para el suministro de gas (válvulas, contadores, etc.),
conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el suministro y consumo.
Instalación de calefacción : conjunto formado por calefactor, radiadores y conducciones que hacen
circular el agua caliente, no superior a 90 ºC, por un circuito cerrado, para aumentar la temperatura
ambiental a través de la radiación térmica de los radiadores.
1.2 Descripción:
Consideraremos dos tipos de instalaciones de fluidos:
las conectadas a una red de suministro o evacuación público: agua, saneamiento y gas.
las que son totalmente independientes : calefacción.

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).
Para realizar la instalación de conductos de fluidos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
fontaneros.
albañiles.
operario que realiza las rozas.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
instalación:
Útiles : andamio modular tubular, andamio colgado, andamio de borriquetas, escalera de tijera, escalera de
mano, pasarelas, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales : comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, máquina
para hacer regatas (rozadora eléctrica), máquina de aterrajar, amoladora angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalación provisional de agua.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS (Agua y Gas)
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
ALTA
3.-Caída de objetos por desplome.
ALTA
4.-Caída de objetos por manipulación.
BAJA
5.-Caída de objetos.
ALTA
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
MEDIA
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA
9.-Golpes con objetos o herramientas.
MEDIA
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
MEDIA
13.-Sobreesfuerzos.
MEDIA
15.-Contactos térmicos.
BAJA
16.-Contactos eléctricos.
MEDIA
19.-Exposición a radiaciones.
MEDIA
20.-Explosiones.
BAJA
21.-Incendios.
BAJA
28.-Enfermedades causadas por agentes físi- MEDIA
cos.

Gravedad
MUY GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
CRÍTICO
ÍNFIMO
ELEVADO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO

OBSERVACIONES :
(3) Riesgo debido al desplome de andamios de fachada y/o deslizamiento de tierras en zanjas.
(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera.
(10) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija-clavos.
(19) Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete.
(28) Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete y a la manipulación de la máquina de hacer rozas.
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS (Agua y Gas)
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra

PROCESO
Red interior
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para evitar el riesgo
de tropiezos.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento de
dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies inseguras.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría
II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras
en buen estado, de forma inmediata.
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y evacuación de aguas residuales.
El almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la obra, en local cerrado.
Durante el transporte se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros.
Los bloques y aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del gancho de la
grúa. La carga será guiada por un hombre mediante un cabo guía que penderá de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.
Los bloques de aparatos sanitarios una vez recibidos en la planta se transportarán directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes en las vías de paso interno.
El taller almacén se ubicará en lugar señalado en la obra y estará dotado de puerta, ventilación por corriente de
aire e iluminación artificial en caso necesario.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la
labor.
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la instalación
de los montantes, evitando así el riesgo de caída. El operario al realizar la operación de aplomado utilizará
el cinturón de seguridad anticaída.
Se rodeará con barandilla de seguridad los huecos de forjado para el paso de tubos que no puedan cubrirse
después de concluido el aplomado. para evitar el riesgo de caída.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avancen, apilando el escombro para su vertido, por los conductos de evacuación, para evitar el riesgo de pisadas sobre
objetos.
Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una
corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de evitar respirar productos tóxicos.
El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados se ubicarán en un lugar preestablecido en la obra ; que deberá tener ventilación constante por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial.
La iluminación eléctrica del lugar donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuará
mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro explosión" y
otra de "prohibido fumar".
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.
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Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se vigilará en todo momento el buen estado de los manómetros y se vigilará que en las mangueras haya las
válvulas antiretroceso.
Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas serán ejecutadas una vez se hayan levantado los
petos o barandillas definitivas.
Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si lo precisaran.
Los operarios que realicen rozas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano),
gafas antiimpactos, protectores auditivos, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y manguitos de
cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas
de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara.
Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad, guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara.
Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, y cinturón
de seguridad si lo precisara.
Red exterior
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
La instalación de los conductos de alimentación desde la red general hasta el edificio se realizarán enterrados
en zanjas.
En la realización de las zanjas y arquetas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y pozos .
Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y
lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los
trabajos de esta actividad.
Oxicorte
Escaleras de mano
Grúa móvil
Pasarelas
Soldadura eléctrica
Amoladora angular
Andamio con elementos prefabricados sistema modular
Andamio colgado
Andamio de borriquetas
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Rozadora eléctrica
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS (Agua y Gas)
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo material inflamable.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS (Agua y Gas)
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte y fontanería:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad, si se precisara
Para los trabajos con soplete:
Cascos.
Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Manguitos de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Para los trabajos de albañilería (ayudas) :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos (al realizar rozas).
Protección de los oídos (al realizar rozas).
Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas).
Cinturón de seguridad, si se precisara
Para los trabajos de soldadura eléctrica:
Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto de aparatos y conductos que toman el aire, y físicamente lo tratan para conseguir unas condiciones de higroscopicidad, temperatura y depuración determinadas, para suministrarlo inmediatamente.
1.2 Descripción:
Se distinguen los distintos sistemas de acondicionamiento del aire:
sistemas de todo aire.
sistemas de agua-aire.
sistemas de agua y expansión directa.

Cada uno de estos sistemas está compuesto por un equipo de tratamiento del aire (ventiladores, aparatos de acondicionamiento, etc.), de un equipo de refrigeración y/o calefacción y un equipo auxiliar
(bombas, motores, etc)
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, maquinaria, etc.).
Para realizar la instalación de aire acondicionado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
instaladores de aire acondicionado
albañiles.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
instalación:
Útiles: andamio modular tubular, escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, amoladora
angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalación provisional de agua.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
13.-Sobreesfuerzos.
15.-Contactos térmicos.
16.-Contactos eléctricos.
19.-Exposición a radiaciones.
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.

ALTA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
BAJO
ÍNFIMO
MEDIO
MEDIO

MEDIA
MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

LEVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE

BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

OBSERVACIONES :
(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera.
(10) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija-clavos.
(19) Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica.
(28) Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y a la manipulación de
maquinaria de hacer rozas.
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento de
dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría
II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras
en buen estado, de forma inmediata.
Los operarios que realicen la instalación de aire acondicionado deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si lo
precisaran.
Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y manguitos de
cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas
de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara.
Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad, guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara.
Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, y cinturón
de seguridad si lo precisara.

Para hacer más operativa esta norma consideraremos los siguientes apartados:
Recepción y acopio de material y maquinaria.
Se preparará la zona del solar para estacionar los camiones de suministro de material, de manera que el pavimento tenga la resistencia adecuada en evitación de vuelcos y atrapamientos.
Las máquinas de gran dimensión se izarán con la grúa móvil con la ayuda de balancines que sujetarán la carga
mediante las eslingas, izando la carga del transporte y posándola en el suelo en una zona preparada a priori con tablones de reparto, de este punto posteriormente se transportará al lugar de acopio definitivo.
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos sujetos a la carga y guiados por sendos operarios, para
poder guiar cómodamente la carga.
Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos.
El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente al personal necesario, para así evitar la acumulación de operarios y evitar confusiones.
Se empujará la carga desde los laterales para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.
El transporte ascendente o descendente por medio de rodillos deslizándose por rampas o lugares inclinados se
dominará mediante aparejos diseñados para tal fin, el gancho de maniobra se sujetará a un punto sólido,
capaz de soportar la carga con seguridad.
Se prohibe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillo de la maquinaria cuando la distancia
libre de paso entre ésta y los paramentos verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para así evitar el riesgo de
atrapamiento por descontaron de la dirección carga.
Los aparejos anteriormente mencionados, de soporte del peso del elemento ascendido o descendido por la
rampa, se anclará en lugares que garanticen su resistencia.
El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará mediante plano
inclinado construido en función de la carga a soporta e inclinación adecuada.
El acopio de fan-coiles se ubicará en un lugar preestablecido en la obra para evitar interferencias con otras
tareas.
Las cajas contenedores de los fan-coiles se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga.
Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga.
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Los bloques de cajas contenedoras de fan-coiles, etc. una vez situados en la planta se descargarán a mano y se
irán repartiendo por los lugares de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso.
El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, climatizadores, etc.), no se iniciará hasta
no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta, para evitar el riesgo de caída.
Los bloques de chapa (metálica, fibra de vidrio, etc.) serán descargados flejados mediante el gancho de la grúa.
Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se prohibe dirigirlos directamente con las manos.
Los sacos de yeso se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas.
El almacenado de chapas se ubicarán en lugares señalizados en obra, para evitar interferencias en los lugares
de paso.
Montaje de tuberías.
El taller y almacén de tuberías se ubicará en lugar preestablecido, estando dotado de puerta, ventilación e iluminación artificial en su caso.
El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes o tropiezos con otros operarios.
Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de cambio de dirección y ubicación.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la labor
(las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).
Una vez aplomadas la columnas, se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar los hilos de las
plomadas. Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con
riesgo de tropiezo o caída por el, se repondrá la protección.
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su posterior
recogida y vertido por los conductos de evacuación instalados para tal fin, y así evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de plomo se realizarán en el exterior o bajo corriente de aire.
El local destinado para almacenar las bombonas o botellas de bases licuados, se ubicarán en lugar reseñado en
la obra, que estará dotado de ventilación de aire corriente, puertas con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso.
La iluminación del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuará mediante
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro explosión" y
otra de "prohibido fumar".
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.
La iluminación en los tajo de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el
nivel de pavimento entorno a los dos metros.
Las botella de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.
Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las bombonas o botellas de gases licuados expuestos al sol.
Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el
acopio de tuberías recomendando no utilizar acetileno para soldar cobre.
Montaje de condutos y rejillas.
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares señalados en la obra para evitar riesgos por interferencias.
Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares señalados en la
obra. Las pilas no superarán 1,6 metros de altura.
Las chapas metálicas serán retiradas de su acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo de dos
hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrios.
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes por movimientos indeseables.
Los tramos de conducto se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación definitiva y evitar accidentes en el taller por saturación de objetos.
Los tramos de conducto se transportarán mediante eslingas que lo abracen de boca a boca por el interior del
conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas.
Serán guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin.
Se prohibe expresamente guiarlos directamente con la mano, para evitar el riesgo de caída por balanceo de la
carga, etc.
Las planchas de fibra de vidrio serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla.
Se prohibe abandonar en el suelo cuchilas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por
pisadas sobre estos objetos.
Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes para evitar el
descontrol de las piezas.
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caída.
Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de
trabajo con un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas de seguridad.
Puesta a punto y pruebas.
Antes del inicio de la prueba en marcha se instalarán las protecciones de las partes móviles para evitar riesgo
de atrapamientos.
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No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de
ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de objetos o fragmentos.
Se notificará al personal la fecha de las pruebas de carga para evitar los accidentes.
Durante las pruebas cuando deba cortarse la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro eléctrico un letrero de precaución con la leyenda "no conectar, hombres trabajando en la red".
Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier máquina sin antes haber procedido a
la desconexión de la red eléctrica de alimentación, para evitar atrapamientos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Oxicorte
Escaleras de mano
Grúa móvil
Soldadura eléctrica
Amoladora angular
Andamio con elementos prefabricados sistema modular
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Máquina portátil de aterrajar
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo material inflamable.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de peligro en general.
Señal de advertencia de cargas suspendidas.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte y fontanería :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad, si se precisara
Para los trabajos con soplete :
Cascos.
Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Manguitos de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Para los trabajos de albañilería (ayudas) :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos (al realizar rozas).
Protección de los oídos (al realizar rozas).
Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas).
Cinturón de seguridad, si se precisara
Para los trabajos de soldadura eléctrica :
Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Instalación de antenas: Conjunto de sistemas colectivos de captación, distribución y toma de señales
de Televisión y Radio.
Instalación de pararrayos: Instalación de protección contra el rayo desde la cabeza o red de captación
hasta su conexión a la puesta a tierra del edificio.
1.2 Descripción:
Instalación de antenas: se instalará la antena en la parte alta del edificio procurando la conexión hasta
los distintos centros de amplificación teniendo en cuenta la impedancia que ofrece el cable en la conducción de la señal desde la antena hasta los sistemas de amplificación.
La instalación de pararrayos será obligatoria en edificios cuya altura sea superior a 43 metros y en
aquellos edificios que manipulen o almacenen sustancias explosivas o fácilmente inflamables y en
todos aquellos edificios que debido a su situación (por ejemplo en alta montaña) tienen un alto riesgo
de descarga eléctrica.
Los pararrayos puede ser de dos tipos:
Sistema de puntas: cada pararrayos cubre un cono de eje vertical con vértice en la cabeza de captación y cuya
base tiene un radio igual a la altura de la instalación. Cuando varios pararrayos estén unidos a distancias inferiores a 20 m., el cable de unión actúa como pararrayos continuo. Es adecuado para edificios con predominio de la altura respecto a su superficie en planta.
Sistema reticular:está formado por una red conductora en forma de malla diseñada de manera que ningún punto
de la cubierta quede a más de 9 metros de un cable conductor. Protege el volumen cubierto por la malla. El
perímetro de la malla se colocará en las aristas más elevadas del edificio. Cada punto del conductor engendra, además, un cono de protección igual al de los pararrayos de puntas. Es adecuado para edificios
con predominio de la superficie en planta respecto a su altura.

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de
material en un espacio predeterminado cerrado.
Para realizar la instalación de antenas y pararrayos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
instaladores.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
instalación:
Útiles: andamio colgado o andamio tubular modular, escalera de mano, pasarelas, protecciones colectivas y
personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, amoladora angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
5.-Caída de objetos.
9.-Golpes con objetos o herramientas.
13.-Sobreesfuerzos.
16.-Contactos eléctricos.

ALTA
ALTA
BAJA
BAJA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
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Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
ELEVADO
MEDIO
ÍNFIMO
ELEVADO
BAJO
MEDIO
MEDIO

INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos a desarrollar debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y
Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. (Ver ficha MOV-00/99 2/2).

PROCESO
El personal encargado del montaje de antenas y pararrayos debe conocer los riesgos específicos y el empleo de
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido las barandillas de seguridad.
Se establecerán punto de anclaje para amarrar los cables a los que enganchar el cable de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura.
El tajo se mantendrá limpio de obstáculos y objetos.
Se prohibe verter escombros y recortes directamente por la fachada. Los escombros se apilarán y recogerán en
un balde o pequeño container dispuesto para tal fin.
No se iniciaran los trabajos hasta haberse concluido el "camino seguro", para transitar o permanecer sobre
cubiertas inclinadas, y evitar el riesgo de caída al vacío.
La instalación del cable bajante, se realizará cuando se efectúe el revestimiento de las fachadas, con el fin de
aprovechar la seguridad ya ideada para los medios auxiliares que se utilicen.
Las operaciones de montaje de componentes, se efectuarán en cota cero. No debiéndose montar en altura, si
ello no es estrictamente imprescindible, con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes.
Bajo condiciones meteorológicas extremas : lluvia, nieve, hielo o viento superior a 50 Km/h se suspenderán los
trabajos.
Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de plataformas horizontales, apoyadas sobre elementos que
rectifiquen la pendiente, dando así a la plataforma su horizontalidad. Esta plataforma de trabajo deberá estar protegida en todo su perímetro mediante una barandilla de seguridad.
Las escaleras de mano, pese a que se utilicen "momentáneamente" se anclarán firmemente al apoyo superior y
estarán dotadas de zapatas antideslizantes y sobrepasarán en 1 metro la altura a salvar.
Las líneas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la realización de los trabajos.
Los operarios deberán usar casco de seguridad con barbuquejo, guantes de cuero y lona (tipo americano),
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad con suela antideslizante y si se precisara cinturón de seguridad con anclaje móvil del tipo Keep-block o empleo de una polea de seguridad.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Escaleras de mano
Pasarelas
Amoladora angular
Andamio colgado
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Amarres para el cinturón de seguridad.
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo central
con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección formado por
mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad, en caso de que se precise.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Para los trabajos de instalación de antenas y pararrayo:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad con calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran, con anclaje móvil del tipo Keep-block o empleo de una polea de seguridad.
Protección de los ojos, en caso de que se precisara.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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ASCENSORES Y MONTACARGAS
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Aparato para transporte de personas (ascensor) y cargas (montacargas) en sentido vertical.
1.2 Descripción:
El ascensor o montacargas se instalará una vez realizado el cuarto de maquinas y el recinto vertical
para el desplazamiento del camerín y de su correspondiente contrapeso, el recinto se prolongará como mínimo hasta la solera de la planta más baja en su proyección vertical.
La instalación del ascensor o montacargas consiste en un motor eléctrico con su correspondiente
polea tractora, limitador de velocidad y cuadro de maniobra ubicados en el cuarto de máquinas, situado normalmente en la parte superior del edificio, la instalación de guías y cables en el recinto vertical
para el desplazamiento sincrónico de la cabina y del contrapeso, y un foso con los amortiguadores del
camerín y contrapesos.
En el caso de ascensores hidráulicos se dispondrá de motor eléctrico de accionamiento de los émbolos hidráulicos que actúan sobre la cabina, la cual se desplaza sobre guías.
Antes de la instalación del correspondiente aparato elevador deben haberse realizado todos los elementos de cerramiento (cuarto de máquinas con su correspondiente bancada, recinto vertical y foso).
Se deberá disponer de puntos de luz y rejilla de ventilación al exterior en el cuarto de máquinas, así
como una trampilla de acceso directo al recinto por donde se desplaza el aparato elevador. Para el
futuro mantenimiento deben instalarse, también, puntos de luz en el interior del recinto del hueco del
aparato elevador.
Será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la instalación:
Útiles: andamio colgado, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, sopletes, soldadura eléctrica, amoladora angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar
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ASCENSORES Y MONTACARGAS
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas
del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que
se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas
que se desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
ALTA
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
MEDIA
3.-Caída de objetos por desplome.
MEDIA
4.-Caída de objetos por manipulación.
BAJA
5.-Caída de objetos.
ALTA
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
MEDIA
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA
9.-Golpes con objetos o herramientas.
MEDIA
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
MEDIA
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
MEDIA
13.-Sobreesfuerzos.
MEDIA
15.-Contactos térmicos.
BAJA
16.-Contactos eléctricos.
MEDIA
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corro- MEDIA
sivas
19.-Exposición a radiaciones.
MEDIA
20.-Explosiones.
BAJA
21.-Incendios.
BAJA
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA
27.-Enfermedades causadas por agentes quími- MEDIA
cos.
28.-Enfermedades causadas por agentes físi- MEDIA
cos.

Gravedad
MUY GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
LEVE
GRAVE
LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
LEVE

Evaluación
del riesgo
CRÍTICO
MEDIO
ELEVADO
ÍNFIMO
ELEVADO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO

GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
LEVE
GRAVE

MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES :
(8)
Riesgo específico en el uso de la amoladora angular.
(19)
Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica
y oxicorte.
(28) Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y el oxicorte y debido a
maquinaria percutora.
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ASCENSORES Y MONTACARGAS
3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.

PROCESO
El personal encargado del montaje de aparatos elevadores debe conocer los riesgos específicos y el empleo de
los medios auxiliares necesarios para realizar la instalación con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (huecos de aparatos elevadores).
La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo será
de 200 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla
de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios.
Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores de los aparatos elevadores, para
evitar solapes e interferencias de los demás oficios en su trabajo.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de clavijas
macho-hembra.
Las herramientas a utilizar por los instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras
en buen estado, de forma inmediata.
Cuando no se trabaje con corriente la instalación eléctrica del aparato elevador debe estar desconectada.
Se prohibe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de aparatos elevadores, para evitar
las escorrentías con interferencia en el trabajo de los instaladores y consecuente potenciación de riesgos.
En cada operación de elevación o descenso de carga se deberá revisar el estado del pestillo de seguridad del
gancho.
En la puerta o sobre el hueco que de acceso, tanto a la plataforma de trabajo como al camerín del aparato elevador se instalará un letrero de prevención de riesgo con la siguiente leyenda “peligro, se prohibe la entrada
a toda persona ajena a la instalación”.
Las barandillas de seguridad sólo serán retiradas del hueco correspondiente por el personal de montaje del
ascensor, que los volverá a colocar en el hueco cuando haya terminado el trabajo en el correspondiente tajo.
Sólo será retirada la protección colectiva (barandilla de seguridad) cuando se hayan colocado las puertas con
sus correspondientes mecanismos de cierre y enclavamientos.
La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturón de seguridad a puntos fuertes seguros, dispuestos para tal menester.
Las puertas se colocarán inmediatamente al cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a cerrar un pestillo
de seguridad o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita.
Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de
los aparatos elevadores.
No se procederá a realizar el cuelgue del cable del aparejo elevador portante de la plataforma del andamio provisional de montaje hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento de la sujeción de la
anilla.
Antes de iniciar los trabajos se cargará la plataforma del andamio colgado con el peso máximo que deba soportar, incrementado en un 40%. Esta “prueba de carga” se ejecutará a una altura de 30 cm sobre el fondo del
hueco del aparato elevador, concluida satisfactoriamente se iniciarán los trabajos sobre la plataforma.
Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará que todos
los acceso al recinto estén cerrados con barandillas de seguridad, de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
La plataforma del andamio de trabajo móvil debe estar rodeada perimetralmente por barandilla de seguridad.
La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá apilando junto
al acceso exterior de las plantas, teniendo la precaución que una vez terminada la jornada se evacue el material sobrante para evitar su acumulación.
Se prohibe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del aparato elevador, para evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores.
Las plataformas del andamio colgado deben estar dotadas de protección en la parte superior, para evitar impactos debidos a la caída de objetos.
Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especial cuidado, a fin de que no caigan
herramientas u otros objetos al recinto del ascensor a través de los huecos de la losa.
El hueco de la trampilla se protegerá con barandilla de seguridad, que no se retirará hasta que se fije definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para operaciones
de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas.
Iniciada la instalación del equipo elevador no se permitirá el acceso al cuarto de máquinas de personal ajeno a
la instalación, para tal fin se colocará en la entrada la señal pertinente.
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La viga para el cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura de color blanco la siguiente
leyenda “peso máximo de carga…” en el intento de evitar sobrecargas inadecuados en operaciones puntuales.

MEDIOS AUXILIARES.
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
Oxicorte
Escaleras de mano
Grúa móvil
Grúas y aparatos elevadores
Soldadura eléctrica
Amoladora angular
Andamio colgado
Pistola fija-clavos
Taladradora portátil
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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ASCENSORES Y MONTACARGAS
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura.
Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Extintor de polvo químico seco.
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de materias inflamables.
Señal de advertencia de riesgo de cargas suspendidas.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido entrada a personas no autorizadas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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ASCENSORES Y MONTACARGAS
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Para los trabajos de montaje de los aparatos elevadores:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona.
Mono de trabajo.
Botas de seguridad.
Gafas antiimpacto, en el uso de la amoladora.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.
Para los trabajos de albañilería (ayudas):
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano) y/o de neopreno.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Para los trabajos con el soplete:
Cascos de seguridad.
Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas.
Guantes de cuero.
Manguitos de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Cinturón de seguridad anticaída.
Para los trabajos de soldadura eléctrica:
Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
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JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto de elementos que mejoran la calidad ambiental y el bienestar de los ciudadanos.
1.2 Tipos:
jardineria.
mobiliario urbano

1.3 Observaciones generales:
En este capítulo consideramos la jardinería como culminación de un proceso de actividades, que se deben haber realizado anteriormente:
preparación del terreno : limpieza y desbroce, terraplenes, desmontes, contención.
saneamiento : alcantarillado, etc.
instalaciones de abastecimiento : agua, electricidad, etc.
pavimentación : asfáltica, piezas rígidas, etc.

En este capítulo consideramos, también, la recepción, acopio, transporte y colocación del distinto mobiliario urbano.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación de la obra para evitar la entrada de personal ajeno a la misma ; las instalaciones de higiene
y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales agua, teléfono y electricidad.
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JARDINERÍA
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
La jardinería, como arquitectura paisagística, consiste en la creación de zonas verdes (jardines, parques, etc.) para mejorar la calidad medioambiental y el bienestar de la población.
1.2 Descripción:
Los elementos a considerar en la realización de la jardinería son:
aportaciones para preparación del terreno: tierra vegetal, turba, tierra de brezo, materia orgánica, abonos minerales, etc.
aportaciones de áridos para la realización de pavimentos: suelos formados con tierra, cantos rodados, guijarros,
zahorras, arena, gravas, etc.
sembrado: césped, grama, etc.
apertura de hoyos: vaciado del terreno para que permita que las raíces de la planta puedan colocarse sin doblar.
plantaciones: árboles, arbustos, etc.
Los elementos a considerar en el mantenimiento y conservación de la jardinería son:
maquinaria: tractores, segadoras, cargadoras, vehículos utilitarios.
Para realizar la jardinería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
jardineros.
conductores de maquinaria.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los
pavimentos:
Maquinaria: camión, dúmper de pequeña cilindrada, camión grúa, miniretroexcavadora, etc.
Útiles y herramientas varios.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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JARDINERÍA
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
6.-Pisadas sobre objetos.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes por objetos o herramientas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas.
13.-Sobreesfuerzos.
23.-Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
24.-Accidentes de tráfico.
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JARDINERÍA
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los servicios de
Higiene y Bienestar para el personal de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la realización de la jardinería debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
En la manipulación de materiales y plantas deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes
heridas y erosiones.
El izado de material y/o plantas se debe realizar mediante eslingas de tejido.
Para realizar el eslingado:
Se ha de cuidar de que las eslingas esten bien montadas.
Asegurarse la resistencia de los puntos de enganche.
Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, ni dejarlas en el suelo.
Se deben tomar todas las precauciones con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte.
Se deben tensar las eslingas una vez enganchada la carga.
Al iniciar el izado, se debe elevar ligeramente la carga para permitir que adquiera su posición de equilibrio.
Se debe comprobar que las eslingas de tejido están bien fijadas y de que los ramales están tendidos por igual.
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y volverse a amarrar bien.
Si cuando se inicia el izado se observa dificultat en la elevación de la carga, no insistir en ello y comprobar cual
puede ser la causa.
No sujetar nunca las eslingas en el momento de ponerlas en tensión, con el fin de evitar que las manos queden
cogidas entre la carga y las eslingas.
Cuando la grúa está estacionada y ha de realizar el movimiento de elevación y distribución, antes de realizar la
distribución debe elevar lo bastante alta ( 3 metros por encima de cualquier obstáculo ) la carga.
En de que la grúa deba desplazarse y el recorrrido sea bastante largo, debe realizarse el desplazamiento de la
máquina con la carga a poca altura y a marcha moderada.
En caso de desplazamiento el maquinista debe tener en todo momento visión de la carga.
Se debe asegurar de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.
Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiéndola a ras de suelo o en su
lugar de colocación.
No se debe dejar, en ningún caso, una carga suspendida encima de una zona de paso o trabajo.
Se debe procurar no depositar las cargas en zonas de circulación.
Se debe vigilar no aprisionar las eslingas al depositar la carga.
Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco las eslingas.
Los trabajos de izado, desplazamiento y despósito o colocación de árboles, arbustos, etc. debe ser auxiliado por
una persona que conozca las señales de mando de la grúa.
Los operarios que realicen el transporte y colocación árboles y arbusos deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros de los bordes de taludes.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las miniretroexcavadora, prohibición que
debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.

Mantenimiento o acondicionamiento
Tractores
Para prevenir el vuelco se debe tener en cuenta:
no conducir por donde el tractor pueda volcar o resbalar ; evitar las pendientes pronunciadas; atención
a las piedras, agujeros y peligros similares.
al realizar giros se debe reducir la marcha y tomar las curva con cuidado para evitar el vuelco o la pérdida de control del volante y los frenos.
respetar las carga límite del tractor.
No se debe transportar personal, bajo ninguna causa.
El conductor debe utilizar cinturón antivibratorio, botas de seguridad y mono de trabajo.
El tractor debe ir provisto de cabina antivuelco y antiimpacto.
Segadoras
Utilizar cuchillas y carcasas protectoras adecuadas.
Mantener todas las cuchillas y carcasas de seguridad en su sitio y en buen estado.
El conductor debe utilizar casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de cuero y mono de trabajo.
No permitir que nadie, ajeno a los trabajos se acerque a la maquinaria de segado.
Cuando se termine de utilizar la máquina o en caso de que el conductor abandone la misma debe desconectarla
y llevarse consigo las llaves de contacto.
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En caso de que la máquina utilice combustible, debe procurar alimentar de combustible cuando la máquina esté
fría.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Retroexcavadora
Motovolquete
Camión grúa
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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JARDINERÍA
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad :
Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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JARDINERÍA
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Trabajos de transporte manual, plantación, sembrado y estendido de áridos :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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MOBILIARIO URBANO
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto de elementos que se colocan en las vías urbanas, plazas y zonas verdes con la finalidad de
ofrecer distintos servicios, orientados al use y disfrute de la población urbana.
1.2 Descripción:
El mobiliario urbano comprende la colocación de bancos, papeleras, fuentes, elementos publicitarios,
marquesinas, cabinas prefabricadas sanitarias, cabinas de telefono, juegos infantiles, vallas, aparcamiento de bicicletas, parquímetro, etc.
Para realizar la jardinería y colocación del mibiliario urbano será imprescindible considerar el equipo humano
siguiente:
albañiles.
peones.
conductores de maquinaria.
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los
pavimentos:
Maquinaria: camión grúa, etc.
Útiles y herramientas varios.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.
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MOBILIARIO URBANO
2.- RELACIÓN DE RIESGOS.
Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, realizamos a continuación una relación de los riesgos más importantes de esta actividad.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II : Códigos de la guía
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editada por el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes,
tanto los propios de esta actividad como de los elementos auxiliares necesarios para llevarla a cabo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7
del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario (constructor), al desarrollar sus principios de acción preventiva (Plan de Seguridad y Condiciones de Salud),
deberá considerar los riesgos evitables con sus correspondientes medidas preventivas ; y en el caso
de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá realizar su evaluación, teniendo en
cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la severidad del daño causado, estableciendo
las medidas preventivas para minorar estos riesgos.
Riesgos
1.-Caídas de personas a distinto nivel.
2.-Caídas de personas al mismo nivel.
3.-Caída de objetos por desplome.
4.-Caída de objetos por manipulación.
7.-Golpes contra objetos inmóviles.
8.-Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
9.-Golpes por objetos o herramientas.
10.-Proyección de fragmentos o partículas.
11.-Atrapamientos por o entre objetos.
13.-Sobreesfuerzos.
23.-Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
24.-Accidentes de tráfico.
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MOBILIARIO URBANO
3.- NORMA DE SEGURIDAD.
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados los servicios de
Higiene y Bienestar para el personal de la obra.

PROCESO
El personal encargado de la colocación del mobiliario urbano debe conocer los riesgos específicos y el empleo
de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas y
erosiones.
El izado de material se debe realizar mediante eslingas de tejido.
Para realizar el eslingado:
Se ha de cuidar de que las eslingas esten bien montadas.
Asegurarse la resistencia de los puntos de enganche.
Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, ni dejarlas en el suelo.
Se deben tomar todas las precauciones con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte.
Se deben tensar las eslingas una vez enganchada la carga.
Al iniciar el izado, se debe elevar ligeramente la carga para permitir que adquiera su posición de equilibrio.
Se debe comprobar que las eslingas de tejido están bien fijadas y de que los ramales están tendidos por igual.
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y volverse a amarrar bien.
Si cuando se inicia el izado se observa dificultat en la elevación de la carga, no insistir en ello y comprobar cual
puede ser la causa.
No sujetar nunca las eslingas en el momento de ponerlas en tensión, con el fin de evitar que las manos queden
cogidas entre la carga y las eslingas.
Cuando la grúa está estacionada y ha de realizar el movimiento de elevación y distribución, antes de realizar la
distribución debe elevar la carga 3 metros, aproximadamente, por encima de cualquier obstáculo.
En caso de que la grúa deba desplazarse y el recorrrido sea bastante largo, debe realizarse el desplazamiento
de la máquina con la carga a poca altura y a marcha moderada.
En caso de desplazamiento el maquinista debe tener en todo momento visión de la carga.
Se debe asegurar de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.
Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiéndola a ras de suelo o en su
lugar de colocación.
No se debe dejar, en ningún caso, una carga suspendida encima de una zona de paso o trabajo.
Se debe procurar no depositar las cargas en zonas de circulación.
Se debe vigilar no aprisionar las eslingas al depositar la carga.
Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco las eslingas.
Los trabajos de izado, desplazamiento, acopio o colocación, debe ser auxiliado por una persona que conozca
las señales de mando de la grúa.
Los operarios que realicen el transporte y colocación deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de partículas, se deben utilizar
gafas de protección contra impactos mecánicos.
El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no sea
posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones).

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad, la normativa de seguridad de los distintos elementos auxiliares se especifica al final de la
relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad.
Escaleras de mano
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Amoladora angular
Martillo neumático
Camión grúa
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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MOBILIARIO URBANO
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas peatonales, de 90 cm. de alto.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa reseñada en esta actividad:
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de
Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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MOBILIARIO URBANO
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores):
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Trabajos de transporte manual y colocación :
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la
empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos por
el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes Normas
UNE.
En todo momento la empresa constructora deberá cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Utilización
de Equipos de protección personal.
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ELEMENTOS AUXILIARES
OXICORTE

El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuará sobre las siguientes
condiciones:
Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente caperuza protectora.
No se mezclarán las bombonas de gases distintos.
Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición vertical y atadas.
Debe prohibirse que las bombonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera prolongada.
Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical.
Debe prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso.
Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando las vacías de las llenas.
El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante y directa.
Se señalizará las entradas al almacén con la señal de peligro explosión y prohibido fumar.
Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo.
Debe comprobarse que haya las válvulas antirretroceso de llama.
Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación.
A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de la siguiente normativa:
Utilizar siempre los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para eliminar posibilidades de accidentes.
El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), yelmo de soldador (casco + careta de
protección) o pantalla de protección de sustentación manual, guantes de cuero, manguitos de cuero, polainas de
cuero, mandil de cuero y botas de seguridad.
No se deben inclinar las bombonas de acetileno para agotarlas.
No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas.
Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las conexiones de las mangueras y estas
estén en buen estado.
Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las válvulas antirretroceso, para evitar
posibles retrocesos de llama.
Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo presión en un recipiente con agua.
No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar el paso de gas y llevar el
carro a un lugar seguro.
Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada.
Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.
No depositar el mechero en el suelo.
Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible.
Las mangueras de ambos gases se deben unir entre si mediante cinta adhesiva.
Deben utilizarse mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul, acetileno color rojo)
No debe utilizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre ; por poco que contenga será
suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo.
En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario deberá usar mascarilla protectora con filtros
químicos específicos para los productos que se van a quemar.
En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en un local bien ventilado.
Una vez utilizadas las mangueras se deben recoger en carretes, así se realizará el trabajo de una forma más cómoda,
ordenada y por tanto segura.
Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta, se manipule mecheros o bombonas. Tampoco se
debe fumar en el almacén de bombonas.
ESCALERAS DE MANO.
En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir ensamblados.
En caso de pintarse la escaleras de madera se debe hacer mediante barniz transparente.
No deben superar alturas superiores a 5 metros.
Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro.
Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales.
Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza.
La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta.
GRUPO COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO
El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.
El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a los
dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de desprendimientos.
El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera que garantice su
estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará completamente inmovilizado, calzándolo y
atándolo para evitar movimientos.
El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no sea posible el
operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones).
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en prevención de
posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la exposición del compresor a altas temperaturas
ambientales debe colocarse bajo un ombráculo.
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de los
resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas y gafas.
Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros de los martillos (o
vibradores).
Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los mecanismos de conexión
tendrán su correspondiente estanqueidad.
Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo.
Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero.
Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste.
No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión.
No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo.
El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, botas de
seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y protectores auditivos.
MARTILLO ELÉCTRICO
El martillo eléctrico deberá estar insonorizado. En caso que no sea posible el operario deberá utilizar equipo de
protección individual (auriculares o tapones).
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de los
resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas (en caso de ambientes con polvos
neumoconióticos) y gafas.
Antes de iniciar el trabajo debe cerciorarse que el martillo tenga la toma de tierra conectada al circuito de tierra, o en
su defecto, debe observarse en la placa de características que el mismo tiene doble aislamiento.
Antes de iniciar el trabajo debe consultar con encargado o mando si existen instalaciones empotradas que puedan ser
alcanzadas por el puntero.
Antes de accionar el martillo eléctrico se debe asegurar de que el puntero está bien sujeto.
Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste.
No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado.
No debe dejarse, en ningún caso, el martillo hincado en el suelo.
El operario que manipule el martillo deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, botas de seguridad,
guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y protectores auditivos.
CARGADORA
Se debe utilizar la cargadora adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos blandos y para materiales
duros. Utilizar cargadoras sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos.
Se debe utilizar el equipo adecuado. Para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales muy densos precisan
cucharones más pequeños.
Las cargadoras son para cargar, no para excavar.
Excepto en emergencias no se usará el cazo u otro elemento accesorio para frenar.
Cada cargadora está diseñada para una carga determinada, no se debe sobrepasar el límite máximo de peso para
evitar riesgos.
Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos.
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No se deben transportar pasajeros ni se debe emplear la cuchara para elevar personas.
Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es indispensable colocar balizas de forma visible
en los límites de la zona de evolución.
No se trabajará bajo ninguna circunstancia bajo los salientes del desmonte (frente de avance de la excavación),
eliminando éstos con el brazo de la máquina.
Si el trabajo de una cargadora con pala giratoria se efectúa cerca de obstáculos fijos, se debe balizar la zona de
evolución de la máquina para evitar el acceso a la misma de personas ya que la parte giratoria de la pala puede chocar
con cualquier persona que esté situada entre la máquina y el obstáculo, aplastándola.
Las cargadoras son susceptibles de utilizar varios accesorios. Se debe utilizar el adecuado al trabajo a realizar. Cuando
se cambia de accesorio, debe seguirse escrupulosamente el proceso indicado por el fabricante, guardando los
accesorios no utilizados en lugares apropiados y siguiendo las instrucciones.
Antes de efectuar cualquier tipo de reparación bajo el cazo, se deben colocar topes o elementos de bloqueo para
impedir su caída.
No debe subirse una pendiente en marcha atrás con el cucharón lleno. Debe circular siempre hacia delante.
El maquinista que conduzca la cargadora deberá estar cualificado e ir provisto de casco de seguridad, calzado
antideslizante y cinturón antivibratorio.
En los zonas de carga se debe:
Evitar el socavado.
Detener el trabajo cuando se descubra una banda señalizadora o rasillas cerámicas que avisan de la presencia de
cables o canalizaciones enterradas.
Coordinar sus maniobras con los operadores conductores de volquetes, camiones y dúmpers.
Utilizar el claxon en situaciones que lo requieran.
Equilibrar la carga en la caja basculante del volquete.
MOTOVOLQUETE
Cuando baje por rampas, la máquina debe circular marcha atrás, despacio y evitando frenazos bruscos.
Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está en pendiente, se
calzarán las ruedas.
En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un tablón que impida el
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel.
En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y deberá prohibirse el
transporte de objetos que salgan del borde de la caja.
En el motovolquete sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte para el personal.
La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor.
El conductor del dúmper utilizará cinturón antivibratorio.
No se debe circular con el motovolquete por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en terrenos
secos.
CAMIONES Y DÚMPERS DE GRAN TONELAJE
Debe vigilarse que los camiones hayan pasado la ITV reglamentaria.
Los conductores de camiones y dúmpers deben tener el correspondiente permiso de conducción para el vehículo que
conducen.
Cuando esté terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de iniciarse el transporte, se
deberán cubrir estas con una lona.
Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si debe pararse en rampas de acceso, se deben utilizar topes
o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de estar aplicado el freno de estacionamiento.
En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las órdenes de señalistas
autorizados. Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades cargadas.
Se debe elegir el dúmper o camión adecuado para la carga a transportar.
Se debe prestar atención especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos.
Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga.
Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la plataforma esté
plana y sensiblemente horizontal.
Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, efectuando las maniobras sin
brusquedad y anunciándolas previamente.
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En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad cuando salga de la
cabina.
Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la maquinaria, evitando la
permanencia de operarios sobre el basculante.
Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante:
El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que esta disponga de visera protectora.
Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y la carga está equilibrada cuando se
carga.
Se deben respetar las instrucciones del guía en la descarga.
Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará la distancia de seguridad.
Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea.
Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas propias a cada tipo de apertura,
cierre y bloqueo de las puertas.
Después de la descarga de la caja basculante:
No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja basculante está completamente
bajada.
DÚMPERS DE PEQUEÑA CILINDRADA
Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está en pendiente, se
calzarán las ruedas.
En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un tablón que impida el
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel.
En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y deberá prohibirse el
transporte de objetos que salgan del borde de la caja.
En el dúmper sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte para el personal.
La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor.
RETROEXCAVADORA
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe señalizarse en
la parte exterior de la cabina del conductor.
En marcha atrás el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas.
Antes del inicio de los trabajos de excavación mediante retroexcavadora deberán revisarse los frenos, ajuste de los
espejos retrovisores, comprobación de la visibilidad y del claxon de marcha atrás.
Al finalizar la jornada debe dejarse la máquina en la zona de estacionamientos prefijada, bajar el cangilón y apoyarlo
en el suelo.
Antes de salir del puesto de conducción debe tenerse en cuenta :
Poner el freno de estacionamiento.
Poner en punto muerto los distintos mandos.
Si el estacionamiento es prolongado (más de una jornada) se desconectará la batería.
Sacar la llave de contacto.
Cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina.
Debe tenerse la precaución de no dejar nunca en caso de estacionamiento, ni en caso de cortos periodos, el motor en
marcha ni el cucharón levantado.
PLANTA DE HORMIGÓN
La planta de hormigón debe instalarse lo más cerca posible del acceso a la obra, para así evitar el tránsito de camiones
por el interior de la obra.
Antes de instalar la planta de hormigón se procurará preparar el terreno dándole una cierta escorrentía.
En la planta de hormigón se procurará que todas las escaleras y plataformas de acceso tengan sus barandillas de
seguridad.
El acceso a la parte superior a los silos, para la revisión de las válvulas, debe estar protegido, en todo momento, del
riesgo de caída a distinto nivel.
Se garantizará mediante puntos de luz exterior la iluminación de la planta.
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Si el suministro de hormigón fresco al tajo se realiza mediante camiones hormigonera deben de señalizarse los
caminos de acceso y prohibir la limpieza de la cuba en el interior de la obra.
Si el suministro del hormigón fresco se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para evitar
movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una vez terminado el proceso
de hormigonado de cada jornada.
El suministro eléctrico se realizará mediante un cuadro de zona. En el que habrá, obligatoriamente, los interruptores
diferenciales y magnetotérmicos para garantizar la protección contra contactos.
BOMBEO DE HORMIGÓN
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón deberá estar especializado en este trabajo.
La tubería de la bomba de hormigón, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de
movimiento.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar caídas por
movimientos incontrolados de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre
el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de hormigón
(torreta de hormigonado).
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario
especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas.
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) enviando masas de
mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto.
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la
manguera tras el recorrido total del circuito.
En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y desmontará a continuación la
tubería
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos,
apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón y cualquier reparación de la máquina se
realizará con los circuitos eléctricos apagados.
En el caso de aplicar el bombeo de hormigón mediante camión con brazo desplegable antes de maniobra dicho brazo
se extenderán las patas estabilizadoras del camión, para evitar el vuelco.
SIERRA CIRCULAR
Debe disponer de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra.
Debe instalarse un caparazón en la parte superior de manera que no dificulte la visibilidad para realizar el corte.
Debe cerrarse completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del corte, mediante un resguardo,
dejando solamente, una salida para el serrín.
Debe situarse un interruptor de paro y marcha, en la misma cierra circular.
Debe de vigilarse en todo momento que los diente de la sierra circular estén convenientemente triscadas.
En el caso que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan embotado y ya no tienen la forma de triscado
debe de desecharse el disco.
Debe cumplirse en todo momento el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan las disposiciones de
aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria.
GRÚA MÓVIL
Debe tenerse en cuenta:
Antes de empezar cualquier maniobra de elevación o descenso deben de desplegarse las patas estabilizadoras.
No trabajar con el cable inclinado.
Debe cumplirse en todo momento el R.D. 2370/1966, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas
móviles autopropulsadas:
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ARMADURAS
Se debe establecer una zona de acopio de armaduras ya trabajadas.
El eslingado de las armaduras para su elevación y transporte se realizará con eslingas que garanticen la estabilidad de
la pieza en su manipulación.
Deben de acotarse y señalizarse los caminos de transporte de las armaduras hasta el tajo.
En el caso de la fabricación de armaduras en obra, se deberá prever una zona de ubicación cerca de los accesos a la
obra.
La organización del taller ferralla se realizará teniendo en cuenta que la manipulación de los hierros debe de hacerse
siguiendo la máxima directriz, es decir: se colocará primeramente el almacén de hierros no trabajados, a continuación
la cizalla, la dobladora y finalmente el taller de montaje de zunchos y parrillas.
Al terminar la jornada se realizará una limpieza de recortes de hierro, dejando el tajo limpio y ordenado.
Toda máquina eléctrica, del taller ferralla, llevará su toma de tierra.
Toda la instalación eléctrica del taller estará centralizada a un cuadro de zona donde estarán los correspondientes
diferenciales y magnetotérmicos.
En el empleo de la soldadura eléctrica se procurará que la masa esté cerca del lugar donde se esté realizando la
soldadura.
El grupo convertidor del equipo de la instalación de la soldadura debe estar convenientemente aislado de sus partes
activas.
En caso de uso del soplete para el corte de metales deben tenerse en cuenta la normativa de oxicorte
EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA
No se situará la máquina junto al borde de la zona a excavar.
No se realizarán movimientos bruscos, ni al soltar la cuchara ni al izarla, para no mermar la capacidad de los cables.
Cuando esté trabajando la maquinaria debe estar parada y con los frenos puestos.
Los productos de la excavación se descargarán en lugares concretos o directamente al camión o dúmper.
No se debe trabajar en terrenos en pendiente pronunciada a menos que sea absolutamente necesario.
Los cables se mantendrán limpios, engrasados y lubricados adecuadamente. Se cambiará el cable cuando:
Éste presente puntos de picadura con oxidación avanzada.
Presente deformaciones permanentes por aplastamiento, dobleces , alargamiento, etc.
Se observen grietas.
Exista deslizamiento del cable respecto a los terminales.
Cuando el número de sus alambres esté roto en una proporción superior al 20% del total.
PLANTA DE LODOS TIXOTRÓPICOS:
Se ubicará la planta de lodos tixotrópicos lo más cerca posible del acceso a la obra.
Se procurará que el acceso a la parte superior del depósito de lodos se garantice la protección del riesgo de caída a
distinto nivel, colocando barandillas en escaleras y plataformas.
Se garantizará, en todo momento, la iluminación de la planta.
El suministro eléctrico se realizará mediante un cuadro de zona. En el que habrá, obligatoriamente, los interruptores
diferenciales y magnetotérmicos para garantizar la protección contra contactos.
GRÚAS Y APARATOS ELEVADORES
En el caso de la elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, debe de tenerse la precaución de un
correcto eslingado.
La eslinga debe de tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4
Debe eslingarse la carga con una eslinga, como mínimo, de dos brazos.
Nunca debe de forzarse las eslingas por encima de su capacidad de elevación y si se detectan deformaciones o
roturas de alguno de sus hilo deben de desecharse.
Los ganchos de la eslinga deben de tener su correspondiente pestillo de seguridad.
En el caso de eslingas metálicas deben considerarse la correcta situación y dimensión de los correspondientes
aprietahilos (perrillos).
El gancho de la grúa debe de disponer del correspondiente pestillo de seguridad.
La carga suspendida deberá guiarse con sirgas para evitar movimientos peligrosos.
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Debe de considerarse respecto a los aparatos elevadores que cumplan todo lo estipulado en nuestra legislación
vigente:
R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención.
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM2 del Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas desmontables para obra.
R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas móviles autopropulsadas usadas.
MAQUINARIA (PILOTADORA DE TRÉPANO, GRÚA MÓVIL DE CELOSÍA)
Las maquinas de excavación de pozos deben revisarse diariamente, especialmente:
Mandos, niveles y cables.
Se inspeccionarán la calidad de los empalmes de los cables, para que ofrezcan la seguridad respectiva (revisión del
número de aprietahilos y dimensión adecuada de estos en función del cable).
Las operaciones de carga y descarga de la maquina pilotadora sobre el camión se ejecutarán en los lugares
determinados para tal menester.
Las operaciones de carga y descarga de la maquina pilotadora sobre camión estará dirigida por un operario de
probada pericia.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el trépano apoyado en el suelo y en los desplazamientos se
procurará mantener el trépano lo más levantado posible.
PASARELAS
El ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm.
Cuando la altura de ubicación de la pasarela esté a 2 o más metros de altura, deberá disponer de barandilla de
seguridad (pasamanos, listón intermedio y rodapié).
El suelo de apoyo de la pasarela debe de tener la resistencia adecuada y nunca será resbaladizo
Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos.
Las pasarelas deben disponer de un piso perfectamente unido.
Deben disponer de accesos fáciles y seguros.
Se deben instalar de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento.
SOLDADURA ELÉCTRICA
Los soldadores deben usar en todo momento casco de seguridad, pantalla de soldador, guantes de cuero, mono de
trabajo, manguitos de cuero, mandil de cuero, polainas de cuero y botas de seguridad de cuero, en los casos que se
precise también deberán usar el cinturón de seguridad anticaída.
La pantalla de soldadura deberá disponer del cristal inactínico adecuado a la intensidad de trabajo del electrodo
No pique el cordón de la soldadura sin protección ocular, las esquirlas de cascarilla desprendidas pueden producir
graves lesiones en los ojos.
No mire directamente al arco voltaico sin la correspondiente protección ocular.
No toque las piezas recién soldadas ya que pueden estar a temperatura elevada.
Suelde en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias.
Antes de comenzar la soldadura compruebe que no hay personas en la vertical de su trabajo.
Use la guíndola de soldador adecuada, con barandilla de seguridad en todo su perímetro, y piso formado por tablas
lisas de 2,5 cm de grueso que formen una plataforma de trabajo de como mínimo 60x60
No debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el perfil a soldar, debe depositarse sobre un portapinzas.
Se debe instalar el cableado del grupo de manera que evite tropiezos y caídas.
No debe utilizarse el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas.
Debe comprobarse que el grupo está conectado correctamente a tierra antes de iniciar los trabajos.
En caso de pausas prolongadas desconecte el grupo de soldadura.
Debe comprobarse que los empalmes de las mangueras sean completamente estancos a la intemperie.
Antes de empezar los trabajos debe comprobarse que estén bien instaladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de
conexión.
En caso de inclemencia del tiempo deben suspenderse los trabajos de soldadura.
Debe colocarse en el lugar de la soldadura un extintor contraincendios.
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AMOLADORAS ANGULARES
Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos.
Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de almacenar en lugares secos sin
sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.
Utilizar siempre la cubierta protectora dela máquina.
No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la máquina.
No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los
resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo
de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo
que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en
caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
En función del trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de puente.
En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para
la mano.
Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo,
obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco ; en muchos de estos casos será
preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.
Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de conexión para captación de
polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican continuos e importantes desplazamientos o el medio
trabajo es complejo.
En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como protección ante la
proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido.
El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono
de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no hay un sistema eficaz de aspiración del polvo, gafas
antiimpactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere.
GRUETA O CABRESTANTE MECÁNICO “MAQUINILLO”
En la colocación del maquinillo en la cubierta se procurará garantizar su estabilidad, para ello en la realización del
forjado se colocarán unos hierros de espera para amarrar las patas estabilizantes del maquinillo.
La alimentación eléctrica del maquinillo se realiza a través del cuadro de zona, que debe tener su protección
diferencial y magnetotérmica.
El maquinillo a instalar en la obra deberá estar dotado de dispositivo limitador de recorrido de la carga en marcha
ascendente, comprobándose su efectividad después del montaje.
El maquinillo a instalar en la obra deberá estar dotado de gancho con pestillo de seguridad.
El maquinillo a instalar en la obra deberá estar dotado de carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para
el acceso a las partes móviles internas.
Debe de colocarse en zona bien visible, sobre la carcasa, la placa de características de la grueta y resaltando la carga
máxima a elevar.
Debe comprobarse antes del inicio de los trabajos de que el gancho de elevación llegue a la cota de la rasante de
suministro de material y en esta posición aún quedan tres espiras, como mínimo, enrolladas en el cabrestante.
Debe de garantizarse el correcto anclaje del extremo del cable al cabrestante para que quede sujeto en caso de falsa
maniobra.
Debe considerarse que la sección del cable de elevación sea de tal naturaleza que soporte la carga de rotura : carga de
elevación x coeficiente de seguridad (4).
El otro extremo del cable sujeto a la bola del gancho, se realizará de tal forma que el lazo esté formado por un
guardacabos y tres aprietahilos convenientemente instalados, que garanticen la sujeción del cable a la bola del
gancho.
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El operario deberá usar casco de seguridad, mono de trabajo, guantes de cuero y lona (tipo americano), botas de
cuero de seguridad y cinturón de seguridad que en todo momento estará sujeto, convenientemente, a un anclaje
independiente del maquinillo.
La zona donde se suministre el material para ser izado se señalizará con la placa de advertencia de carga suspendida.
En la operación de mantenimiento de maquinillo debe desconectarse de la alimentación eléctrica.
CARRETILLA ELEVADORA
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla.
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicárselo al servicio de mantenimiento y dejar la carretilla fuera de
servicio.
Antes del transporte de la carga debe revisarse que la carga esté convenientemente paletizada, flejada y ubicada
correctamente.
Durante la conducción de la carretilla deberán considerarse los siguientes puntos:
No permitir que suba ninguna persona a la carretilla.
Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
Cerciórese con el encargado de la obra de los caminos aptos para el tránsito de la carretilla.
Transportar únicamente cargas preparadas correctamente (cargas paletizadas).
No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
No circular por encima de los 20 Km/h en espacios exteriores y 10 Km/h en interiores.
Circular por los caminos diseñados para tal fin, manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le
preceden y evitando adelantamientos.
Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
Asegurar de no chocar con techos, conductos, etc. debido a las dimensiones de la carretilla con la carga que se
transporta.
Cuando se circule en vacío debe situarse la horquilla bajada.
Siempre debe de trasladarse la carga horizontalmente con la horquilla situada a 15 cm del suelo.
Debe, en su movimiento, usar la luz destellante y en caso de marcha atrás la señal sonora intermitente.
En caso de transporte fuera de la obra, la carretilla debe estar convenientemente matriculada y con los seguros
reglamentarios.
Cuando el conductor abandone su carretilla debe asegurarse de que las palancas estén en punto muerto, motor
parado, frenos echados y llave de contacto sacada. Si la carretilla está en pendiente se calzarán las ruedas, asimismo la
horquilla se debe dejar en la posición más baja.
Es obligatorio la instalación en la carretilla de un pórtico antiimpactos y antivuelcos.
La parte superior de la carretilla debe disponer de un techo protector contraimpactos y contra las inclemencias del
tiempo.
TRANSPALET MANUAL: CARRETILLA MANUAL
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:
Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga del transpalet.
Asegurarse de que el palet o plataforma es adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen estado.
Asegurarse de que las cargas estén perfectamente flejadas y equilibradas.
Comprobar que la longitud del palet o plataforma es mayor que la longitud de las horquillas.
Introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet hasta el fondo por debajo de las cargas, asegurando que
las dos horquillas están bien centradas bajo el palet.
Durante la conducción y circulación del transpalet deberá considerarse los siguientes puntos:
Conducir el transpalet tirando de la empuñadura, habiendo situado la palanca de mando en posición neutra.
Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.
Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.
Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad.
No utilizar el transpalet en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.
No manipular el transpalet con las manos o el calzado húmedos o con grasa.
Deben respetarse los itinerarios preestablecidos.
En caso en que deba descenderse una pequeña pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario
por detrás de la carga, la pendiente máxima aconsejable será del 5%.
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Cuando deban efectuarse trabajos de carga y descarga sobre una plataforma o sobre el montacargas deben tomarse
las siguientes precauciones:
Debe comprobarse que la capacidad de la plataforma o montacargas pueda soportar el peso del palet y transpalet.
Debe de maniobrarse el palet de manera que el operario nunca pise la plataforma.
No debe pararse el transpalet deberán tomarse las precauciones para que no entorpezca ninguna circulación.
Al finalizar la jornada laboral o la utilización del transpalet se deberá dejar la misma en un lugar previsto de
estacionamiento y con el freno puesto.
Antes de efectuar la maniobra de descenso de la carga hay que fijarse alrededor de que no haya nada que pueda
dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo.
También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por el palet en las
operaciones de descenso de la misma.
Si el operario en la manipulación del transpalet observara alguna anomalía debe comunicárselo al servicio de
mantenimiento y dejarlo fuera de servicio.
HORMIGONERAS PASTERAS
Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a distancia superior de 3 metros
del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para proteger de la caída de objetos.
Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta escorrentía.
La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de peligro y un rótulo con la
leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del de las carretillas manuales,
en prevención de los riesgos de golpes o atropellos.
Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de estancia del operador de la
hormigonera pastera, en prevención del riesgos de caída la mismo nivel por resbalamiento.
Las hormigonera pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de transmisión (correas,
coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento.
Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos
descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona.
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a tierra.
La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo.
El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica.
Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica.
En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá efectuar mediante la
utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos.
Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para evitar movimientos que
puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una vez terminado el proceso de bombeado, de
cada jornada.
BOMBEO DE MORTERO
El equipo encargado del manejo de la bomba de mortero deberá estar especializado en este trabajo.
La tubería de la bomba de mortero, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de
movimiento.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de mortero, será dirigido por un operario especializado,
para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas.
Antes de iniciar el bombeo de mortero se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) enviando masas de
mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto.
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la
manguera tras el recorrido total del circuito.
En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y desmontará a continuación la
tubería.
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos,
apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
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Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de mortero y cualquier reparación de la máquina se
realizará con los circuitos eléctricos apagados.
ANDAMIOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS SISTEMA MODULAR.
Montaje:
Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es posible un aparejador o
arquitecto técnico.
Los andamios deben montarse siempre sobre una fundación preparada adecuadamente.
En el caso de que el andamio tenga que apoyarse sobre el terreno éste debe de ser plano y compactado o en su
defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón (durmiente) y estará claveteado en la base de apoyo del andamio,
debiéndose prohibir el apoyo sobre materiales frágiles como ladrillo, bovedillas, etc.
Si el andamio debe apoyarse sobre marquesinas, balcones, voladizos, patios interiores, tejados, etc. se debe consultar
con el Director Técnico de la Obra para que éste verifique la necesidad de reforzar o no estas zonas de apoyo.
Las estructuras metálicas en general requieren cálculos exactos y precisas reglas de montaje. Ello sirve también para
los andamios tubulares.
Por consiguiente, se debe disponer en la obra de los planos de montaje de los distintos elementos mientras se monta
el andamio con indicación de los amarres correspondientes.
En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya posibilidad de contacto directo
en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se realice el montaje o se pueda entrar en la zona de
influencia de la línea eléctrica, se tomarán las siguientes medidas:
Se solicitará a la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de la línea, su desvío o en caso
necesario su elevación.
En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se establecerán unas distancia mínimas de seguridad, medidas
desde el punto más próximo con tensión al andamio.
Las distancias anteriormente mencionadas según información de AMYS de UNESA son:
3 metros para tensión < 66.000 Voltios
5 metros para tensión > 66.000 Voltios
En el caso de que una línea eléctrica de Baja Tensión:
Solicitar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea eléctrica.
En el caso de que no se pueda realizar lo anteriormente citado, se colocarán unas vainas aislantes sobre los
conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.
Uso:
Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de cualquier inclemencia del tiempo
especialmente de fuertes ráfagas de viento.
Los principales puntos que deben inspeccionarse son:
La alineación y verticalidad de los montantes.
La horizontalidad de los largueros y delos travesaños.
La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical.
Estado de los anclajes de la fachada.
El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores.
La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del andamio.
La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, pasamano, barra intermedia y rodapié.
La correcta disposición de los accesos.
Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté incompleto o sea preciso advertir de un
riesgo.
En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna modificación sin la autorización del
técnico autor del proyecto del montaje del mismo.
En el uso de pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble aislamiento y los portátiles de
luz estén alimentados a 24 Voltios.
En todo momento debe procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. Es conveniente disponer
de un cajón para poner los útiles necesarios durante la jornada evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo
que ello comporta.
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Desmontaje:
El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en presencia de un técnico competente.
Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio los cuales se deben bajar
mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. Las piezas pequeñas se bajarán en un
balde o batea convenientemente atado.
Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse y retirarse tan rápidamente como sea
posible al almacén.
Debe prohibirse terminantemente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de un sitio a otro del
andamio saltando, columpiándose, trepando o dejándose deslizar por la estructura.
En el caso de proximidad de línea eléctrica de Alta Tensión o Baja Tensión se procederá tal como se indica en el
montaje.
Almacenamiento:
Los elementos del andamio deben almacenarse en lugar protegido de las inclemencias del tiempo. Antes de su
clasificación y almacenamiento debe revisarse, limpiarse e incluso pintarse si fuere necesario.
Téngase presente que una empresa bien organizada es aquella cuyo almacén y taller mecánico suministran sin
ninguna demora a las obras la maquinaria, los útiles y las herramientas que se precisan en condiciones óptimas para
su inmediata utilización.
ANDAMIOS COLGADOS.
Debe efectuarse antes de su uso el reconocimiento y pruebas, con al andamio próximo al suelo y con la
correspondiente carga humana y de materiales al cual ha de someterse.
Se darán instrucciones especiales a los obreros para que no entren ni salgan del andamio, mientras no quede
asegurada la inmovilidad del andamio respecto del muro en sentido horizontal.
Se vigilarán frecuentemente los anclajes o contrapesos de los pescantes, y demás componentes del andamio.
Los pescantes deberán ser metálicos, prohibiéndose la realización del mismo mediante tablones enbridados.
Los andamios colgados deben ir provistos de barandilla resistente junto al muro, de 0,70 metros y en los tres lados
restantes será de 0,9 metros. En los frentes y extremos irán provistos de rodapié.
La plataforma del andamio deberá tener como mínimo 60 cm. de ancho.
La distancia entre el paramento y el andamio debe ser inferior a 45 cm.
Se debe mantener la horizontalidad del andamio.
Todo andamio colgado junto al aparejo de izado debe llevar un mecanismo anticaída.
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.
No se deben utilizar para alturas superiores a 6 metros.
Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados.
La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros.
En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla perimetral.
La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm.
El conjunto debe ser estable y resistente.
TRONZADORA.
En la manipulación de la tronzadora, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán usar gafas antiimpactos
En las operaciones de corte de material cerámico con la tronzadora se deberá mojar las piezas antes de ser cortadas y
en su defecto dada la generación de polvo el operario deberá usar mascarilla con filtro mecánico contra el polvo.
El radio del disco de la tronzadora debe estar conforme a las revoluciones del motor eléctrico.
PISTOLA FIJA-CLAVOS
El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la herramienta, para evitar
los accidentes por impericia.
En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares, puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.
En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.
Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde dispara.
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Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta.
No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas.
No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables.
El operario que utilice la pistola fija-clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano),
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas antiimpactos y cinturón de seguridad si lo
precisarán.
TALADRADORA PORTÁTIL
El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto de la herramienta, para
evitar los accidentes por pericia.
Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de protección, en caso de
deficiencia no debe utilizarse hasta que esté completamente restituido.
Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de conexión, en caso de observar
alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que sea reparada.
Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas.
No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones.
No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y producir serias lesiones.
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, segundo
aplique la broca y emboquille.
La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante manguera antihumedad a partir del
cuadro de planta, dotado de las correspondientes protecciones.
Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica el taladro portátil.
ROZADORA ELÉCTRICA
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección. En caso de
deficiencia no utilice el aparato hasta ser subsanada la carencia.
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta repelones que dejen al
descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante.
Elige siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada menester; no los
intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos resultados y correrá riesgos innecesarios.
No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede fracturarse y
producirle lesiones.
No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Entréguelas a un especialista para su reparación.
No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, ya que ello no acelerará la velocidad de corte. El disco puede
romperse y producirle lesiones.
Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.
No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella.
Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo.
Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares.
El personal que manipule la rozadora deberá usar casco de seguridad, gafas antiimpactos, protectores auditivos,
mascarilla antipolvo, guantes de cuero y lona (tipo americano) y mono de trabajo.
MÁQUINA PORTÁTIL DE ATERRAJAR
Se trata de una máquina que sirve para cortar, desbarbar y gravar roscas en los tubos para conducciones metálicas de
agua gas y fontanería en general.
Los operarios de manejar las máquinas de aterrajar deben ser expertos en su manejo y conocedores de los riesgos de
accidente y de su prevención.
Se ubicará en el lugar designado para ello, evitando riesgos al resto del personal de la obra.
Las máquinas de aterrajar a instalar en la obra cumplirán los siguientes requisitos:
Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el acceso directo a los órganos
móviles.
Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales para el operario en cargado
de mantener la máquina.
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Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos adicionales. Este dispositivo
debe estar protegido contra el accionamiento involuntario
Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del operario sobre ella.
Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasa antigolpes o atrapamientos.
Las máquinas de aterrajar serán alimentadas eléctricamente mediante cable antihumedad y dotada de conductor de
toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del cuadro de distribución en combinación con los cuadros
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra.
En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo “prohibido utilizar al personal no
autorizado”.
PISTOLA PARA PINTADO
Los pintores que utilicen pistolas de pulverización deben ajustar la presión de la pistola para no producir excesiva
pulverización.
Las pistolas, mangueras y recipientes deben estar equipados con accesorios especiales para alta presión que no
puedan intercambiarse con accesorios para baja presión.
Las pistolas deben estar equipadas con resguardo para el gatillo que impida su funcionamiento en caso de caída o
choque y presilla de seguridad que haya de desenclavarse para poder pulverizar la pintura.
La presilla de seguridad debe mantenerse siempre en posición de enclavamiento cuando no se utilice la pistola.
Cuando se pulverice un producto inflamable debe conectarse a tierra la pistola, con el fin de impedir que se produzcan
chispas a causa de la electricidad estática.
No se debe desconectar la pistola de la manga, ni la manga de la bomba, hasta haber quitado la presión del sistema.
El operario que realiza el pintado debe tomar las precauciones necesarias para impedir el accionamiento accidental de
la pistola.
Deben limpiarse las pistolas siguiendo las instrucciones del fabricante.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR:
Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, previendo la acometida
provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias.
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, considerando la evolución de
estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las siguientes necesidades: cambio de ropa, higiene
personal y necesidades fisiológicas.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser:
Módulos prefabricados
Construidas en obra.
En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:
Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con asientos y taquillas
individuales.
Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 lavabo por cada 10 trabajadores.
Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación mínima de 1 ducha por cada 10
trabajadores.
Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima será de: 1 inodoro por
cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras. Las dimensiones mínimas de los mismos serán de 1 x 1,20
m. y de 2,30 m. de altura.
Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, calefacción e iluminación.
Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e inodoro) y módulos de
vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso directo de un módulo a otro.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben construirse cerca del acceso,
para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al trabajo.
En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en principio una zona para la
ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de la obra, se disponga de espacio en el interior del
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edificio que se está construyendo, debiendo construirse las Instalaciones de Higiene y Bienestar con los parámetros
anteriormente reseñados. Se aconseja que estas instalaciones estén, también, cerca de las vías de acceso.
Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que deberán cumplir en todo
momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la temporada.
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e inodoros.
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de protección personal y
colectiva.
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si la obra lo permite.
Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a la obra, y en el caso
de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir permiso municipal. Se señalizará la
prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, y si se precisa se limitará la zona con vallas peatonales,
convenientemente señalizadas mediante balizas destellantes durante la noche.
medidas preventivas que se desarrollan a continuación se desarrollan a continuación.
Barcelona, Julio de 2018
Los arquitectos,
M.Serra / C. Martinez / M. Leivar
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2

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1

PARTE I

En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de seguridad relacionada en la
segunda parte de este pliego, y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción.
Este estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra;
es coherente con el contenido del mismo y recoge las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realización de la obra.
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud debe ir incorporado al presupuesto general de la obra
como un capítulo más del mismo.
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos para la correcta ejecución de los
trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados
de organismos especializados.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere
el artículo 7 de R.D., previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del
importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio.
Según el R.D. el promotor esta obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad
y salud en los proyectos de obras. Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el
promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades.
Visado de proyectos (Art. 17 del R.D. 1627/97)
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico será
requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional, para la expedición de la licencia municipal y
demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas.
En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se hará declaración
expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la inclusión del estudio de seguridad y
salud o, en su caso, del estudio básico.
Plan de seguridad y salud (art. 7 R.D. 1627/97)
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio
básico. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá
implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R.D.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y
durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración
pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores
serán asumidas por la dirección facultativa.
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en
el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a
los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Libro de incidencias. (Art13 del R.D. 1627/97)
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. Facilitado por el Colegio Profesional al cual
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. En las obras de las Administraciones públicas lo
facilitara la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente.
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en
poder de la dirección facultativa.
A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra.
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
Aviso previo (Art. 18 del R.D. 1627/97)
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá efectuar un aviso a la
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. deberá exponerse en la obra de forma
visible, actualizándose si fuera necesario.
Apertura del centro de trabajo (Art. 19 del R.D. 1627/97)
La apertura del centro de trabajo deberá comunicarse a la autoridad laboral competente , y deberá incluir el plan de
seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/97.
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes.
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Señalización General de la obra
Señales de STOP en salida de vehículos.
Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes.
Riesgo eléctrico, caídas de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas,
incendio y explosiones.
Entrada y salida de vehículos.
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. Cinta de balizamiento en su caso.
Prevención de riesgos de la maquinaria
PLAN DE REVISIONES Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS, HERRAMIENTAS, APARATOS DE
IZAR, CUADROS ELÉCTRICOS, EXTINTORES DE INCENDIOS, ETC.
REQUISITOS DE UTILIZACIÓN.
Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas, antes mencionadas, de todos los materiales de la obra, siguiendo las
estipulaciones del Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/86) y del Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993 de 5 de Noviembre) en lo referente a los extintores y otros medios
empleados para dicho fin.
De la instalación eléctrica.
Los equipos de protección magnetotérmica y diferenciales han de estar en perfecto estado, así como los cuadros de
maniobra, mangueras y todo tipo de utensilios eléctricos, para evitar corrientes de defecto en la maquinaria que se
conecte.
Los cuadros, clavijas y tomas han de estar en perfecto estado, así como el hecho de no situarse en zonas mojadas para
evitar los contactos directos. Los empalmes guardarán las prescripciones de seguridad cuando sea necesario.
En ambientes con posibilidad de explosiones o que se puedan inflamar, no se podrá acceder con conductores.
Así como tampoco se podrá acceder para reparar maquinaria con tensión.
Máquinas portátiles.
Disponer las normas del Reglamento Electrotécnico en las máquinas-herramientas, para evitar contactos directos e
indirectos.
Proteger la maquinaria mediante protecciones de forma que no se pueda enganchar ni en la ropa ni en ninguna parte
del cuerpo.
Proteger las herramientas de corte con protectores.
Protecciones personales adecuadas para evitar proyecciones de partículas.
Se cortará el suministro a máquinas para repararlas o conservarlas y no se permitirá que se enciendan mientras haya
personal.
Se zonificará el radio de acción de los órganos móviles de manera que no haya contactos con las personas y con otras
máquinas.
Utilización de agua en la producción de polvo, cuando las máquinas sean compatibles.
Se protegerá al personal del ruido más fuerte de lo admisible. Cuando éste fuera perjudicial para el público, se
colocará en viviendas aisladas acústicamente o con amortiguación sonora.
Se limitarán las vibraciones de forma que no se produzca ruina sobre el entorno.
En contacto con el agua, se protegerá al personal con protecciones individuales o colectivas según sea el trabajo.
Los productos abrasivos o cáusticos se mantendrán en lugares apropiados y su manejo pro parte del personal
especializado, según normas homologadas.
La utilización de máquinas portátiles se realizará con ventilación 50 m3/h por debajo.
Para aquellas percusiones que puedan producir lesiones se tomarán las medidas necesarias para limitarlas hasta usos
admisibles, bien mediante operadores mecánicos o bien maquinaria alternativa.
Se utilizarán pantallas protectoras cuando se hagan soldaduras por arco y autógenos.
Se usarán medidas colectivas o individuales para evitar caídas del personal.
En los medios auxiliares
Los andamios tendrán por debajo, a partir de 2 m. de altura una barandilla de un metro sobre su plataforma,
pasamanos intermedio y zócalo de resistencia 159 kg/m. prohibiéndose materiales sin rigidez, como las cuerdas y
cintas de canto rodado.
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Las redes se colocarán debidamente ancladas.
Asegurar el balanceo de los andamios.
No se almacenará en los andamios nada más que los estribos y el material de acuerdo con la naturaleza de la misma.
No se sobrepondrá la carga de seguridad de forma que siempre el coeficiente de seguridad sea 5.
No se descargará sobre los andamios colgados, cargas procedentes de la grúa encima mismo de la plataforma del
andamio.
Los cables estarán en perfecto estado y mantendrán los coeficientes de seguridad mínimos prescritos.
Se tomarán las medidas preventivas, según REBT, para evitar en los medios auxiliares electrocuciones, bien por
contacto directo como indirecto.
En la utilización de medios auxiliares se cumplirán las normas de buen uso y del mantenimiento adecuado. Se retiran
aquellas que cumplan las condiciones de estabilidad y resistencia según el caso.
Se tomarán las medidas que sean necesarias para asegurar que no se produzcan paradas por vuelcos, caídas, etc…
No se utilizarán medios de producción que puedan conducir a quemarse.
Revisiones
Se realizarán como mínimo las siguientes:
Vehículos de Transporte y Maquinaria de Excavación.
Camiones ,dúmpers, retroexcavadoras,etc.
Al inicio de su utilización: Comprobantes I.T.V. actualizados.
Certificados de Seguridad expedido por el empresario.
Posteriormente cada 6 meses.
Grúa Torre y Montacargas.
Al inicio de su utilización: Exigencia de Certificado de Conformidad.
Gruetas y Accesorios de Elevación.
Al inicio de su utilización: Exigencia de Certificado de Conformidad.
Andamios Colgados, Fijos o Rodantes.
Certificado de Conformidad.
Examen de piezas cada 3 meses.
Instalación Eléctrica.
Al inicio de su utilización.
Posteriormente cada 12 meses.
Mediciones de tomas de tierras y disparo de diferenciales cada 2 meses.
Sierras Eléctricas de Corte.
Certificado de Conformidad.
Extintores de Incendio.
Comprobar el retimbrado (cada 5 años) y su revisión oficial (cada 12 meses), siendo verificado
periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 meses).
Para la Maquinaria alquilada y de subcontrata se exigirá comprobante de revisión.
Requisitos de Utilización.
Aparte de lo establecido en el apartado anterior, para que puedan ser utilizados se deberá cumplir:
Vehículos de Transporte y Maquinaria de Excavación.
Camiones ,dúmpers, retroexcavadoras,etc.
Habilitación y Certificado de aptitud del conductor.
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Grúa Torre y Montacargas.
Proyecto de Instalación.
Habilitación y Certificado de aptitud del conductor.
Gruetas y Accesorios de Elevación.
Habilitación y Certificado de aptitud de conductores, señalistas y eslingadores.
Andamios Colgados, Fijos o Rodantes.
Supervisión de montaje y control o prueba final.
Instalación Eléctrica
Designación y habilitación de la persona que pueda efectuar manipulaciones y reparaciones en la
misma.
Sierras Eléctricas de Corte.
Designación de las personas que puedan manejar las mismas.
Extintores de Incendio.
Designación de las personas que sepan manejar dichos extintores.
Todos estos requisitos se exigirán a personal subcontratado o propio.
Información
Todo el personal recibirá de su empresa la información de los riesgos y de las medidas preventivas que ha de servir en
la ejecución de los trabajos.
Formación.
Cada empresa debe acreditar que su personal en la obra ha recibido la formación en materia de seguridad y salud.
A partir de la elección del personal más cualificado, se designará aquella persona que actuará como socorrista de la
obra.
Medicina preventiva y primeros auxilios
Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. Y, como mínimo, deberá tener:
Agua Oxigenada.
Alcohol 96º
Tintura de yodo.
Mercuricrom.
Amoníaco.
Gasas esterilizadas.
Algodón hidrófilo.
Vendas.
Esparadrapo.
Antiestamínicos.
Analgésicos.
Tónicos para el corazón de urgencia.
Torniquete.
Bolsas de agua para agua y hielo.
guantes esterilizados.
Jeringuillas de un solo uso.
Agujas inyectables de un solo uso.
Termómetro clínico.
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.
Se deberá informar en un letrero visible en la obra la ubicación más próxima de los diversos centros médicos (servicios
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, hospitales, etc.) donde avisar o, si es el caso, llevar
al posible accidentado para que reciba un tratamiento rápido y efectivo.
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Reconocimiento médico
Cada contratista acreditará que su personal en la obra ha pasado el reconocimiento médico, que se repetirá cada año.
Prevención de riesgos de daños a terceros
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona de obras con la calle, y se adoptarán las
medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena, colocando una valla y las
indicaciones necesarias.
Se tendrá en cuenta principalmente:
La circulación de la maquinaria cerca de la obra.
La interferencia de trabajos y operaciones.
La circulación de los vehículos cerca de la obra.
Prescripciones generales de Seguridad.
Todo el personal, incluyendo las visitas, la Dirección Facultativa, etc. usarán para circular por la obra el casco de
seguridad.
En caso de algún accidente en que se necesite asistencia facultativa, aunque sea leve y la asistencia médica se reduzca
a una primera cura, el responsable de seguridad del contratista realizará una investigación técnica de las causas de
tipo humano y de las condiciones de trabajo que han dado lugar al accidente.
Además de los trámites establecidos oficialmente, la empresa pasará un informe a la Dirección Facultativa de la obra,
donde se especificará:
Nombre del accidentado; categoría profesional; empresa para la que trabaja.
Hora, día y lugar del accidente; descripción del accidente; causas de tipo personal.
Causas de tipo técnico; medidas preventivas para evitar que se repita.
Fechas límites de realización de las medidas preventivas.
Este informe se pasará a la Dirección Facultativa y al coordinador de seguridad en fase de ejecución el día siguiente al
del accidente como muy tarde.
La Dirección Facultativa y el coordinador de seguridad podrán aprobar el informe o exigir la adopción de medidas
complementarias no indicadas en el informe.
El cumplimiento de las prescripciones generales de seguridad no va en detrimento de la sujeción a las ordenanzas y
reglamentos administrativos de derecho positivo y rango superior, ni exime de cumplirlas.
Cada contratista llevará el control de las revisiones de mantenimiento preventivo y las de mantenimiento correctivo
(averías y reparaciones) de la maquinaria de obra.
En los casos que no haya norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas.
La maquinaria de la obra dispondrá de las protecciones y de los resguardos originales de fábrica o bien las
adaptaciones mejoradas con el aval de un técnico responsable que garantice la operatividad funcional preventiva.
Toda la maquinaria eléctrica que se use en la obra tendrá conectados los armazones de los motores y los chasis
metálicos en tierra, por lo que se instalarán los piquetes de tierra necesarias.
Las conexiones y las desconexiones eléctricas a máquinas o instalaciones las hará siempre el electricista de la obra.
Queda expresamente prohibido efectuar el mantenimiento o el engrase de las máquinas en funcionamiento.
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Condiciones de los medios de Prevención
Todos los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) tendrán fijado un período de
vida útil.
Cuando, por circunstancias de trabajo, se produce un deterioro más rápido de una determinada pieza o equipo, esta
se repondrá, independientemente de la duración prevista o de la fecha de libramiento.
Estas piezas que por su uso hayan adquirido más juego o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán
repuestas inmediatamente.
El uso de una pieza o un equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
Equipos de Protección Individual (EPI).
Cada contratista llevará el control de entrega de los equipos de protección individual (EPI) de la totalidad del personal
que interviene en la obra.
Se describe, en este apartado, la indumentaria para la protección personal que se utiliza más y con más frecuencia en
un centro de trabajo del ramo de la construcción, en función de los riesgos más corrientes a que están expuestos los
trabajadores de este sector.
CASCO:
El casco debe ser de uso personal y obligatorio en las obras de construcción
Debe estar homologado de acuerdo con la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolución de la DG de Trabajo de 1412-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Las características principales son:
Clase N: se puede utilizar en trabajos con riesgos eléctricos a tensiones inferiores o iguales a
1.000 V.
Peso: no debe ultrapasar los 450 grs.
Los que hayan sufrido impactos violentos o que tengan más de cuatro años, aunque no hayan sido utilizados deben
ser sustituidos por otros nuevos.
En casos extremos, los podrán utilizar diferentes trabajadores, siempre que se cambien las piezas interiores en
contacto con la cabeza.
CALZADO DE SEGURIDAD:
Ya que los trabajadores del ramo de la construcción están sometidos al riesgo de accidentes mecánicos, y que existe la
posibilidad de perforación de las suelas por clavos, es obligatorio el uso de calzado de seguridad (botas) homologado
de acuerdo con la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolución de la DG de Trabajo de 31-01-80, BOE núm. 37 de
12-02-80.
Las características principales son:
Clase: calzado con puntera (la plantilla será opcional en función del riesgo de punción plantar).
Peso: no debe ultrapasar los 800 grs.
Cuando sea necesario trabajar en terrenos húmedos o se puedan recibir salpicaduras de agua o de mortero, las botas
deben ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolución de la DG de Trabajo de 03-12-81, BOE núm. 305
de 22-12-81, clase E.
GUANTES:
Para evitar agresiones en las manos de los trabajadores (dermatosis, cortes, arañazos, picaduras, etc) es necesario
utilizar guantes. Pueden ser de diferentes materiales, como:
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Algodón o punto:trabajos ligeros.
Cuero:
manipulación en general.
Látex rugoso:
manipulación de piezas que corten.
Lona:
manipulación de maderas.
Para la protección contra los agresivos químicos, deben estar homologados según la Norma Técnica MT-11,
Resolución de la DG de Trabajo de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Para trabajos en los cuales puedan existir riesgos de electrocución, es necesario utilizar guantes homologados según la
Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolución de la DG de Trabajo de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
CINTURONES DE SEGURIDAD:
Cuando se trabaja en un lugar alto y existe peligro de caídas eventuales, es preceptivo el uso de cinturones de
seguridad homologados según la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolución de la DG de Trabajo de 08-06-77,
BOE núm. 210 de 02-09-77.
Las características principales son:
Clase A: cinturón de sujeción. Se debe utilizar cuando el trabajador no se haya de desplazar
o cuando sus desplazamientos sean limitados. El elemento de amarre debe estar siempre
tirante para impedir la caída libra.
PROTECTORES AUDITIVOS:
Cuando los trabajadores estén en un lugar o área de trabajo con un nivel de ruido superior a los 80 dB (A), es
obligatorio el uso de protectores auditivos, que siempre serán de uso individual.
Estos protectores han de estar homologados de acuerdo con la Norma técnica reglamentaria MT-2, Resolución de la
DG de Trabajo de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
PROTECTORES DE LA VISTA:
Cuando los trabajadores estén expuestos a proyección de partículas polvo o humo, salpicaduras de líquidos y
radiaciones peligrosas o deslumbrantes, deberán protegerse la vista con gafas de seguridad y/o pantallas.
Las gafas y oculares de protección antiimpactos deben estar homologados de acuerdo con la Norma técnica
reglamentaria MT-16, Resolución de la DG de Trabajo de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78 y MT-17, Resolución de
la DG de Trabajo de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
ROPA DE TRABAJO:
Los trabajadores de la construcción han de utilizar ropa de trabajo, preferentemente del tipo mono, facilitada por la
empresa en las condiciones fijadas en el convenio colectivo provincial.
La ropa debe ser de tejido ligero y flexible, ajustada al cuerpo, sin elementos adicionales y fácil de limpiar.
En el caso de tener que trabajar bajo la lluvia o en condiciones de humedad similares, se les entregará ropa
impermeable.
Sistemas de Protecciones Colectivas (SPC).
Se describe en este apartado las protecciones de carácter colectivo, que tienen como función principal hacer de
pantalla entre el foco de posible agresión y la persona u objeto a proteger.
CIERRES AUTÓNOMOS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN:
Tendrán como mínimo 100 cm. de altura y serán construidos a base de tubos metálicos. El cierre debe ser estable y no
se deben poder mover ni tumbar.
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BARANDILLAS:
Las barandillas envolverán los agujeros verticales con peligro de caídas de más de 2 metros.
Deberán tener la resistencia suficiente (150 kg/ml) para garantizar la retención de personas u objetos y una altura
mínima de protección de 90 cm. listón intermedio y rodapié.
CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURON DE SEGURIDAD (ANCLAJES):
Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función
protectora.
ESCALERA DE MANO:
Tendrán que ir provistas de zapatillas antideslizantes. No se utilizarán simultáneamente para dos personas. La longitud
de sobrepasará en 1 m. el punto superior de desembarco.
Tendrán un anclaje perfectamente resistente en su parte superior para evitar movimientos.
Tanto la subida como la bajada por la escalera de mano se hará siempre de cara a la escalera
Servicios de Prevención
SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Todos los contratistas han de tener asesoramiento técnico en seguridad y salud, propio o externo, de acuerdo con el
Real Decreto 39/1997 sobre servicios de prevención.
SERVICIO MÉDICO:
Los contratistas de esta obra dispondrán de un servicio médico de empresa, propio o mancomunado.
Todo el personal de nuevo ingreso a la contrata, aunque sea eventual o autónomo, tendrá que pasar el
reconocimiento médico prelaboral obligatorio. Son también obligadas las revisiones médicas anuales de los
trabajadores ya contratados.
Comité de Seguridad y Salud.
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando sea necesario, según la legislación vigente y aquello que
disponga el convenio colectivo provincial del sector.
Se nombrará por escrito socorrista al trabajador voluntario que tenga capacidad y conocimientos acreditados de
primeros auxilios, con el visto bueno del servicio médico. Es interesante que participe en el Comité de Seguridad y
Salud.
El socorrista revisará mensualmente el botiquín y repondrá inmediatamente lo que se haya consumido.
Instalaciones de Salubridad y Confort
Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, preveyendo la acometida
provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias.
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, considerando la evolución de
estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las siguientes necesidades : cambio de ropa, higiene
personal y necesidades fisiológicas.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser:
- módulos prefabricados
- construidas en obra.
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, por lo que hace a elementos, dimensiones y características, lo
que prevén lo especificado en los artículos 44 de la Ordenanza General de seguridad e higiene y 335,336 y 337 de la
Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica.
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En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:
2

- Vestuarios con superficie de 2 m por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con asientos y taquillas
individuales(1 taquilla para cada trabajador).
- Lavabos, siendo la dotación mínima de 1 lavabo por cada 10 trabajadores.
- Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación mínima de 1 ducha por cada 10
trabajadores.
- Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima será de: 1 inodoro por
cada 25 trabajadores o 1 inodoro por cada 15 trabajadoras. Las dimensiones mínimas de los mismos serán de 1 x 1,20
m. y de 2,30 m. de altura.
- Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, calefacción e iluminación
- Botiquín obligatorio y que deberá tener:
Agua Oxigenada.
Alcohol 96º
Tintura de yodo.
Mercuricrom.
Amoníaco.
Gasas esterilizadas.
Algodón hidrófilo.
Vendas.
Esparadrapo.
Antiestamínicos.
Analgésicos.
Tónicos para el corazón de urgencia.
Torniquete.
Bolsas de agua para agua y hielo.
guantes esterilizados.
Jeringuillas de un solo uso.
Agujas inyectables de un solo uso.
Termómetro clínico.
Servicio médico, según reglamentación OGSHT 9/3/71.
Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e inodoro) y módulos de
vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso directo de un módulo a otro.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben construirse cerca del acceso,
para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al trabajo.
Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que deberán cumplir en todo
momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la temporada.
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e inodoros.
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de protección personal y
colectiva.
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si la obra lo permite.
Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a la obra, y en el caso
de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir permiso municipal. Se señalizará la
prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, y si se precisa se limitará la zona con vallas peatonales,
convenientemente señalizadas mediante balizas destellantes durante la noche.
Condiciones Económicas
El control económico de las partidas que integran el presupuesto del estudio básico de seguridad y salud que sean
abonables al contratista principal, será idéntico al que se aplica al estado de mediciones del proyecto de ejecución.
CUMPLIMIENTO DEL RD 1627/1997 POR PARTE DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURIDAD Y AVISO PREVIO.
El promotor debe designar un coordinador de seguridad en la fase de ejecución de las obras para que asuma las
funciones que se definen en el RD 1627/1997.
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El promotor debe efectuar un aviso a los Servicios Territoriales de trabajo, antes del inicio de las obras.
El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el anexo III del RD 1627/1997, de fecha 24-10-97.
Barcelona, Julio de 2018
Los arquitectos,
M.Serra / C. Martinez / M. Leivar
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2.2

PARTE II

En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de seguridad relacionada en la
PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS, LA UTILIZACIÓN Y LA
CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS:
Aspectos generales.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 31 de enero de 1.940 B.O.E. 3 de febrero de 1.940, en
vigor capítulo VII.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE TRABAJO.R.D. 486/1.997 de 14 de abril de
1997.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.O.M. 20 de Mayo de
1.952 B.O.E. 15 de Junio de 1.958.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIONConvenio O.I.T. 23 de Junio de 1.937, ratificado
el 12 de Junio de 1.958.
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.O.M. 28 de Agosto de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de
Setiembre de 1.970, en vigor capítulos VI i XVI.
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.O.M. 9 de Marzo de 1.971. B.O.E. 16 de Marzo de
1.971, en vigor partes del título II.
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y PERIGROSAS.D.2414/1.961 de 30 de Noviembre
B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961.
ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONO. 12 de Enero de
1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998.
REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSO.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E.
3 De Agosto de 1.983.
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO.O.M. 16 de Diciembre de 1.987
B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987.
LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.L. 31/1995 de Noviembre B.O.E. 10 de Noviembre de 1995.
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1997 de 17 de Enero de 1997 B.O.E. 31 de Enero de 1997
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de
1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO.R.D. 486/1997 de 14 de Abril de
1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.R.D. 487/1997 de 14 de Abril de
1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997.
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS TRABAJOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN.R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. de 23 de Abril de 1997.
FUNCIONAMIENTO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. O. de 22 de Abril de
1997 B.O.E. de 24 de Abril de 1997.
PROTECCIÓN DE LOS TREBAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS EN EL TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de 1997.
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJO.R.D. 665/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de
1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS
DE PROTECCION.R.D. 773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 de Junio de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
TRABAJO.R.D. 1215/1997 de 18 de Julio B.O.E. de 7 de Agosto de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDADES
MINERAS.R.D. 1389/1997 de 5 de Setiembre B.O.E. de 7 de Octubre de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.R.D. 1627/1997 de 24 de
Octubre B.O.E. de 25 de Octubre de 1997.
NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
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Condiciones ambientales.
ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de Agosto de 1.940.
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL
TRABAJO.R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2 de Noviembre 1.989.
Incendios
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. Ordenança Municipal de protecció en cas
d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008
Instalaciones eléctricas.
REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 3151/1.968 de 28 de Noviembre B.O.E. 27 de Diciembre de
1.968. Rectificación: B.O.E. 8 de Marzo de 1.969.
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/1.973 de 20 de Setiembre B.O.E. 9 De Octubre de 1.973.
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
Maquinaria.
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De Octubre de 1.969. Modificación: B.O.E. 17 de
Febrero de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972.
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. R.D. 2291/1.985 de 8 de Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de
1.985.
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. O.M. 23 de Mayo de 1.977 B.O.E. 14 de Junio de 1.977. Modificación
B.O.E. 7 de Marzo de 1.981 i 16 de Noviembre de 1.981.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/1.986 de 26 de Mayo B.O.E.21 de Julio de 1.986. Correcciones B.O.E. 4
De Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de Diciembre de 1.985. B.O.E. 14 de Enero de 1.986. Corrección B.O.E.
11 de Junio de 1.986 i 12 de Mayo 1.988. Actualización: O. 11 De Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre de 1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUAS TORRE DESMONTABLES PERA OBRES.O. 28 de Junio de 1.988 B.O.E. 7 de Julio de 1.988 Modificación O. 16
De Abril de 1.990 B.O.E. 24 De Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. O.26 de Mayo de 1.989 B.O.E. 9 de Junio de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE PROTECCIÓN MPLEADOS.
O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991.

Equipos de protección individual (EPI)

COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de
20 Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de Diciembre de 1992. Modificado per O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de Julio de 1994 y per
R.D. 159/1995, de 3 de febrero B.O.E. 8 Marzo de 1995.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de 1997

Señalizaciones.
DISPOSICIONES MÌNIMAS EN MATÈRIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1.997
B.O.E 14 de abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC
Varios.
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 De Agosto de 1.978.
CONVENIOSCOLECTIVOS.
RELACIÓN DE LA NORMA ESPAÑOLA (UNE-EN) respecto a las E.P.I.S.
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PROTECCIÓN DE LA CABEZA
Casco de seguridad.
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R.D. 773/1997, del 30/05/1997
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997
U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS
Protección individual de los ojos: Requisitos.
Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas.
Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos.
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 1: Orejeras.
Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 1: Tapones.
Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones
de trabajo y mantenimiento.
PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad y calzado de trabajo
de uso profesional
Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional
Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional
Especificaciones para el calzado de uso profesional
PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos de
descenso.
Equipos de protección individual contra caída desde altura .Parte 1:Dispositivos
anticaídas deslizante con línea de anclaje rígida.
Equipos de protección individual contra caída desde altura.. Parte 2:Dispositivos
anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible.
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Elementos de sujeción
Equipos de protección individual contra caída desde alturas. Absorción de energía.
Equipos de protección individual contra caída desde altura... Sistemas de sujeción.
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos anticuadas
retráctiles.
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Arneses anticuadas.
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Conectores.
Equipos de protección individual contra caída desde altura. Sistemas anticuadas.
Equipos de protección individual contra la caída desde altura. Requisitos generales
pera instrucciones de uso y marcado.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATÒRIA
Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos, ensayos, marcas.
Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones para
rosca estándar.
Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas faciales. Conexiones por
rosca central.
Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas faciales. Conexiones
roscadas de M45 x 3.
Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, ensayos, etiquetas.
Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros mixtos. Requisitos,
ensayos.
Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de máscara, mascarilla.
Requisitos, ensayos.
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U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

166: 1996
169: 1993
170: 1993
170: 1993

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993
U.N.E.-E.N. 341: 1993
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

354: 1993
355: 1993
358: 1993
360: 1993

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

361: 1993
362: 1993
363: 1993
365: 1993

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

Equipos de protección respiratoria con aire fresco comprimido, mascara, mascarilla
y adaptador fácil.. Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria Semimascarillas filtrantes de protección de
partículas. Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria Mascarillas autofiltrantes con valbulas para
proteges de gases y de gases y partículas. Requisitos, ensayos.
PROTECCIÓN DE LAS MANOS
Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.
Parte1: Terminología y requisitos .
Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. Parte2:
Determinación de la
resistencia a la penetración.
Guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos.. Part3:
Determinación de la resistencia a la permeabilidad de los productos químicos.
Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o fuego).
Requisitos generales guantes.
Guantes de protección contra las radiaciones de iones y la contaminación
radioactiva.
Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.
VESTUARIO DE PROTECCIÓN
Ropa de protección. Requisitos generales.
Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del comportamiento de los
materiales al impacto de pequeñas partículas de metal fundido.
Ropa de protección. Protección a los productos químicos. Requisitos.
Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas. Part1: requisitos
generales.
Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar atrapado por piezas de
maquinas en movimiento.
Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método de ensayo

U.N.E.-E.N. 139:1995
U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
U.N.E.-E.N. 374-3:1995
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995
U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996
Barcelona, Julio de 2018
Los arquitectos,
M.Serra / C. Martinez / M. Leivar
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MEDICIONES
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MEDICIONES
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01

UD EXTINTOR POLVO ABC 6Kg.EF 21A-113B

Extintor portátil de polv o poliv alente ABC de 6 Kg. de carga y eficácia 21A/113B, con soportes.
2,00
01.02

UD EXTINTOR NIEVE CARBÒNICA 5 Kg. EF 34B

Extintor niev e carbónica 5 Kg. EF 34B
1,00
01.03

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galv anizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V.
24,00
01.04

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galv anizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, con pica corrida con grifos, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, y correspondiente cuadro de centralización de interruptores diferencial y magnetotérmico.
24,00
01.05

UD ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, y correspondiente cuadro de centralización interruptores diferencial y magnetotérmicos.
24,00
01.06

UD ALQUILER CASETA ASEOS, 2 INODORO, 2 DUCHA, 1 LAVABO 3G, 1 TERMO

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos
duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberías de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor diferencial y magnetotérmico.
24,00
01.07

UD TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
4,00
01.08

UD ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA

Acometida prov isional electricidad a casetas de obra.
4,00
01.09

UD ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA

Acometida prov isional fontaneria a casetas de obra.
2,00
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MEDICIONES
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.10

UD ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA

CANTIDAD

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
2,00
01.11

UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica indiv idual con llav e de 1.78 m. de altura colocada.
30,00
01.12

UD BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.
6,00
01.13

UD JABONERA INDUSTRIAL

Jabonera de uso industrial con dosificador, en acero inox idable, colocada.
1,00
01.14

UD PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.
2,00
01.15

UD CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS

Calienta comidas para 50 servicios, colocado.
2,00
01.16

UD MESA MELAMINA 10 PERSONAS

Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada.
3,00
01.17

UD DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y bandas de
caucho, con ruedas para su transporte, colocado.
2,00
01.18

UD BOTIQUIN DE OBRA

Botiquín de obra instalado.
2,00
01.19

UD REPOSICION DE BOTIQUIN

Reposición de material de botiquín de obra.
24,00
01.20

UD REPOSICIÓN DE MATERIAL HIGIÉNICO ASEOS

Reposición de material higiénico en aseos de casetas obra
36,00
01.21

UD CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Camilla portátil para ev acuaciones, colocada.
1,00
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MEDICIONES
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES
02.01

UD SEÑAL STOP OCTOGONAL CON SOPORTE

Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado
80x40x 2 mm. y 1,80 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
2,00
02.02

UD SEÑAL DE PELIGRO DE OBRAS

Señal de peligro de obras, triangular de 700 mm. de lado, de acero galvanizado, colocación y desmontado.
2,00
02.03

UD SEÑAL DE PELIGRO INDEFINIDO

Señal de peligro indefinido, triangular de 700 mm. de lado, de acero galvanizado, colocación y desmontado.
2,00
02.04

UD SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

Señal de limitación de velocidad, circular de D=500mm., de chapa galvanizada, colocación y desmontado.
2,00
02.05

UD SEÑAL DE PROHIBIDO ADELANTAR

Señal de prohibido adelantar, circular de D=500 mm., de chapa galv anizada, colocación y desmontado.
2,00
02.06

UD SEÑAL INDICATIVA DE PASO PREFERENTE

Señal de paso preferente, rectangular de 400x400 mm., de chapa galvanizada, colocación y desmontado.
2,00
02.07

UD SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO

Señal de sentido obligatorio, circular de D=500 mm., de chapa galvanizada, colocación y desmontado.
2,00
02.08

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE MATERIAL INFLAMABLE

Señal de advertencia de material inflamable, de PVC, colocación y desmontado.
2,00
02.09

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE MATERIAS EXPLOSIVAS

Señal de advertencia de materias explosiv as, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.10

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CARGAS SUSPENDIDAS

Señal de advertencia de cargas suspendidas, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.11

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO

Señal de advertencia de riesgo eléctrico, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.12

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE PELIGRO EN GENERAL

Señal de advertencia de peligro en general, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.13

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO DE TROPEZAR

Señal de advertencia de riesgo de tropezar, de PVC rígido, colocación y desmontado.
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02.14

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL

CANTIDAD
2,00

Señal de advertencia de caída a distinto nivel, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.15

UD SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR

Señal de prohibido fumar, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.16

UD SEÑAL DE PROHIBIDO PASAR A LOS PEATONES

Señal de prohibido pasar a los peatones, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.17

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA

Señal de protección obligatoria de la vista, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.18

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA

Señal de protección obligatoria de la cabeza, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.19

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL OÍDO

Señal de protección obligatoria del oído, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.20

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Señal de protección obligatoria de las v ías respiratorias, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.21

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES

Señal de protección obligatoria de los pies, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.22

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS

Señal de protección obligatoria de las manos, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.23

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL CUERPO

Señal de protección obligatoria del cuerpo, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.24

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CARA

Señal de protección obligatoria de la cara, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.25

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA CAÍDAS

Señal de protección indiv idual obligatoria contra caídas, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.26

UD SEÑAL DE EXTINTOR

Señal de ex tintor, de PVC rígido, colocación y desmontado.
3,00
02.27

UD SEÑAL DE TELÉFONO PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Señal de teléfono para lucha contra incendios, de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
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02.28

UD SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN)

CANTIDAD

Señal de primeros aux ilios (botiquín), de PVC rígido, colocación y desmontado.
2,00
02.29

UD CARTEL INDICATIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES

Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
2,00
02.30

UD VALLA CONTENCION PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.
40,00
02.31

ML CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
250,00
02.32

UD BALIZAMIENTO CON LÁMPARA INTERMITENTE

Balizamiento con lámpara intermintente.
40,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
03.01

UD CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad.
30,00
03.02

UD PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA

Pantalla de seguridad para soldadura.
5,00
03.03

UD PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para protección contra partículas.
10,00
03.04

UD GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas contra impactos.
10,00
03.05

UD GAFAS ANTIPOLVO

Gafas panorámicas antipolvo.
10,00
03.06

UD MASCARILLA ANTIPOLVO

Mascarilla antipolv o.
10,00
03.07

UD FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Recambio de filtro de mascarilla antipolvo.
10,00
03.08

UD MÁSCARA ANTIGAS PANORÁMICA

Máscara antigas panorámica.
5,00
03.09

UD RESPIRADOR FACIAL (m ascarilla antigas)

Respirador facial (mascarilla antigas).
5,00
03.10

UD RECAMBIO DE FILTRO PARA GAS

Recambio de filtro para gas.
5,00
03.11

UD PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPÓN

Protectores auditivos tipo tapón.
30,00
03.12

UD PROTECTORES AUDITIVOS TIPO AURICULAR

Protectores auditivos tipo auricular.
10,00
03.13

UD MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo.
10,00
03.14

UD IMPERMEABLE DE TRABAJO

Impermeable de trabajo.
5,00
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03.15

UD MANDIL CUERO SOLDADOR

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Mandil de cuero para soldador.
5,00
03.16

UD CINTURON SEGURIDAD CLASE A

Cinturón de seguridad clase anticaída.
15,00
03.17

UD CUERDA D=16MM PARA FRENO

Cuerda de poliamida para freno de paracaidas D=16 mm.
15,00
03.18

UD CINTURON ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio.
10,00
03.19

UD FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS

Faja elástica para protección de sobreesfuerzos.
5,00
03.20

UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas.
10,00
03.21

UD PAR GUANTES GOMA

Par de guantes de goma (neopreno).
30,00
03.22

UD PAR DE GUANTES DE GOMA (LÁTEX)

Par de guantes de goma (látex).
10,00
03.23

UD PAR GUANTES USO GENERAL

Par de guantes de cuero y lona (tipo americano).
30,00
03.24

UD PAR GUANTES SOLDADURA

Par de guantes de cuero.
5,00
03.25

UD PAR GUANTES AISLANTES

Par de guantes aislantes para electricista
5,00
03.26

UD PAR BOTAS AGUA

Par de botas de goma (de agua).
10,00
03.27

UD PAR BOTAS SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
30,00
03.28

UD PAR BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista.
5,00
03.29

UD PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador.
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03.30

UD PAR DE MUÑEQUERAS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
5,00

Par de muñequeras.
10,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.01

M2 RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS

Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.
incluso colocación y desmontado.
200,00
04.02

ML CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA

Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.
50,00
04.03

M2 MALLAZO PROTECCION HUECOS

Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=6 mm. para protección de huecos, incluso colocación y desmontado.
120,00
04.04

M2 TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS

Tapa provisional para protecciones colectiv as de huecos, formada por tablones de madera de 20x 5
cm. armados mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas).
60,00
04.05

M2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO CON RED

Protección v ertical de andamio con red de D=4mm. y malla de 75x 75 mm., incluido colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).
2.500,00
04.06

UD PASARELA MONTAJE FORJADO

Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x 7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).
10,00
04.07

ML RED SEGURIDAD PERIMETRO FORJADO 1ª PUESTA

Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.
de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante
y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.
500,00
04.08

M2 RED HORIZONTAL DE POLIAMIDA DE HILO, CON CUERDA PERIMETRAL

Red horizontal de poliamida de hilo de D=4mm. y malla de 75x75 mm sujeta por ménsulas formadas por un tornillo de presión y un tornapuntas. Con cuerda perimetral de poliamida de 12mm.
250,00
04.09

ML MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1
m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).
100,00
04.10

UD PLATAFORMA METÁLICA EN VOLADIZO

Plataforma metálica en v oladizo para descarga de materiales, incluso montaje y desmontaje.
10,00
04.11

ML BARANDILLA SOPORTE TIPO SARGENTO CON TABLONES

Barandilla de seguridad con soporte tipo sargento y tres tablónes de madera de 10x2,5 cm. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
600,00
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04.12

ML ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO

CANTIDAD

Valla perimetral del solar de enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x 15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón
prefabricado para doble soporte.
150,00
04.13

ML CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN

Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
100,00
04.14

ML BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO

Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.
75,00
04.15

UD PROTECCIÓN CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO CON LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

Protección del riesgo de contacto eléctrico directo con líneas de baja tensión mediante pantalla aislante, que cubra cables eléctricos y aisladores.
10,00
04.16

UD SOMBRERETE DE PARA CUBRIR HIERROS DE ESPERA

Sombrerete de para cubrir hierros de espera en zonas de paso.
1.500,00
04.17

UD SUBCUADRO SECUNDARIO INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 MA.

Subcuadro secundario de protección, caja, elementos de protección, colocado.
2,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
05.01

H

REUNIONES COORDINACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Reuniones de coordinación en materia de seguridad e higiene.
24,00
05.02

H

FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por
el coordinador en seguridad e higiene o por un técnico competente.
96,00
05.03

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

Reconocimiento médico obligatorio.
30,00
05.04

UD EQUIPO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTE

Equipo de mantenimiento y conserv ación de los equipos de protección individual y de los sistemas
de protección colectiv a, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
96,00
05.05

H

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Equipo de limpieza y conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora
diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
96,00
05.06

UD EQUIPO DE LIMPIEZA DE LA OBRA

Equipo de limpieza de la obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ay udante.
96,00
05.07

UD LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza semanal.
96,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

30,72

61,44

1,00

55,98

55,98

24,00

118,97

2.855,28

24,00

101,70

2.440,80

24,00

110,97

2.663,28

24,00

204,70

4.912,80

4,00

194,08

776,32

4,00

94,31

377,24

2,00

83,22

166,44

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01

UD EXTINTOR POLVO ABC 6Kg.EF 21A-113B

Extintor portátil de polv o poliv alente ABC de 6 Kg. de carga y eficácia 21A/113B, con soportes.

01.02

UD EXTINTOR NIEVE CARBÒNICA 5 Kg. EF 34B

Extintor niev e carbónica 5 Kg. EF 34B

01.03

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galv anizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V.

01.04

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galv anizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, con pica corrida con grifos, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, y correspondiente cuadro de centralización de interruptores diferencial y magnetotérmico.

01.05

UD ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, y correspondiente cuadro de centralización interruptores diferencial y magnetotérmicos.

01.06

UD ALQUILER CASETA ASEOS, 2 INODORO, 2 DUCHA, 1 LAVABO 3G, 1 TERMO

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos
duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberías de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor diferencial y magnetotérmico.

01.07

UD TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

01.08

UD ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA

Acometida prov isional electricidad a casetas de obra.

01.09

UD ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA

Acometida prov isional fontaneria a casetas de obra.
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01.10

UD ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

65,62

131,24

30,00

11,34

340,20

6,00

19,33

115,98

1,00

6,07

6,07

2,00

4,16

8,32

2,00

90,03

180,06

3,00

20,02

60,06

2,00

16,76

33,52

2,00

20,12

40,24

24,00

38,65

927,60

36,00

11,55

415,80

1,00

6,37

6,37

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

01.11

UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica indiv idual con llav e de 1.78 m. de altura colocada.

01.12

UD BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.

01.13

UD JABONERA INDUSTRIAL

Jabonera de uso industrial con dosificador, en acero inox idable, colocada.

01.14

UD PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.

01.15

UD CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS

Calienta comidas para 50 servicios, colocado.

01.16

UD MESA MELAMINA 10 PERSONAS

Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada.

01.17

UD DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y bandas de
caucho, con ruedas para su transporte, colocado.

01.18

UD BOTIQUIN DE OBRA

Botiquín de obra instalado.

01.19

UD REPOSICION DE BOTIQUIN

Reposición de material de botiquín de obra.

01.20

UD REPOSICIÓN DE MATERIAL HIGIÉNICO ASEOS

Reposición de material higiénico en aseos de casetas obra

01.21

UD CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Camilla portátil para ev acuaciones, colocada.

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES ...............................................................................

16.575,04
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

40,11

80,22

2,00

42,73

85,46

2,00

42,73

85,46

2,00

64,05

128,10

2,00

64,05

128,10

2,00

49,76

99,52

2,00

64,05

128,10

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES
02.01

UD SEÑAL STOP OCTOGONAL CON SOPORTE

Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado
80x40x 2 mm. y 1,80 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

02.02

UD SEÑAL DE PELIGRO DE OBRAS

Señal de peligro de obras, triangular de 700 mm. de lado, de acero galvanizado, colocación y desmontado.

02.03

UD SEÑAL DE PELIGRO INDEFINIDO

Señal de peligro indefinido, triangular de 700 mm. de lado, de acero galvanizado, colocación y desmontado.

02.04

UD SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

Señal de limitación de velocidad, circular de D=500mm., de chapa galvanizada, colocación y desmontado.

02.05

UD SEÑAL DE PROHIBIDO ADELANTAR

Señal de prohibido adelantar, circular de D=500 mm., de chapa galv anizada, colocación y desmontado.

02.06

UD SEÑAL INDICATIVA DE PASO PREFERENTE

Señal de paso preferente, rectangular de 400x400 mm., de chapa galvanizada, colocación y desmontado.

02.07

UD SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO

Señal de sentido obligatorio, circular de D=500 mm., de chapa galvanizada, colocación y desmontado.

02.08

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE MATERIAL INFLAMABLE

Señal de advertencia de material inflamable, de PVC, colocación y desmontado.

02.09

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE MATERIAS EXPLOSIVAS

Señal de advertencia de materias explosiv as, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.10

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CARGAS SUSPENDIDAS

Señal de advertencia de cargas suspendidas, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.11

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO

Señal de advertencia de riesgo eléctrico, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.12

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE PELIGRO EN GENERAL

Señal de advertencia de peligro en general, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.13

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO DE TROPEZAR

Señal de advertencia de riesgo de tropezar, de PVC rígido, colocación y desmontado.
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02.14

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

2,00

129,74

259,48

3,00

129,74

389,22

2,00

129,74

259,48

Señal de advertencia de caída a distinto nivel, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.15

UD SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR

Señal de prohibido fumar, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.16

UD SEÑAL DE PROHIBIDO PASAR A LOS PEATONES

Señal de prohibido pasar a los peatones, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.17

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA

Señal de protección obligatoria de la vista, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.18

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA

Señal de protección obligatoria de la cabeza, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.19

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL OÍDO

Señal de protección obligatoria del oído, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.20

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Señal de protección obligatoria de las v ías respiratorias, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.21

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES

Señal de protección obligatoria de los pies, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.22

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS

Señal de protección obligatoria de las manos, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.23

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL CUERPO

Señal de protección obligatoria del cuerpo, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.24

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CARA

Señal de protección obligatoria de la cara, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.25

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA CAÍDAS

Señal de protección indiv idual obligatoria contra caídas, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.26

UD SEÑAL DE EXTINTOR

Señal de ex tintor, de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.27

UD SEÑAL DE TELÉFONO PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Señal de teléfono para lucha contra incendios, de PVC rígido, colocación y desmontado.
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02.28

UD SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

129,74

259,48

2,00

39,79

79,58

40,00

2,99

119,60

250,00

1,04

260,00

40,00

20,86

834,40

Señal de primeros aux ilios (botiquín), de PVC rígido, colocación y desmontado.

02.29

UD CARTEL INDICATIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES

Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.

02.30

UD VALLA CONTENCION PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.

02.31

ML CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

02.32

UD BALIZAMIENTO CON LÁMPARA INTERMITENTE

Balizamiento con lámpara intermintente.

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES............................................................................................................

7.607,36
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,00

2,87

86,10

5,00

11,55

57,75

10,00

12,43

124,30

10,00

10,65

106,50

10,00

2,39

23,90

10,00

2,66

26,60

10,00

0,62

6,20

5,00

66,69

333,45

5,00

10,38

51,90

5,00

3,20

16,00

30,00

11,47

344,10

10,00

16,13

161,30

10,00

15,40

154,00

5,00

8,90

44,50

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
03.01

UD CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad.

03.02

UD PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA

Pantalla de seguridad para soldadura.

03.03

UD PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para protección contra partículas.

03.04

UD GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas contra impactos.

03.05

UD GAFAS ANTIPOLVO

Gafas panorámicas antipolvo.

03.06

UD MASCARILLA ANTIPOLVO

Mascarilla antipolv o.

03.07

UD FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Recambio de filtro de mascarilla antipolvo.

03.08

UD MÁSCARA ANTIGAS PANORÁMICA

Máscara antigas panorámica.

03.09

UD RESPIRADOR FACIAL (m ascarilla antigas)

Respirador facial (mascarilla antigas).

03.10

UD RECAMBIO DE FILTRO PARA GAS

Recambio de filtro para gas.

03.11

UD PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPÓN

Protectores auditivos tipo tapón.

03.12

UD PROTECTORES AUDITIVOS TIPO AURICULAR

Protectores auditivos tipo auricular.

03.13

UD MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo.

03.14

UD IMPERMEABLE DE TRABAJO

Impermeable de trabajo.
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03.15

UD MANDIL CUERO SOLDADOR

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

13,78

68,90

15,00

62,82

942,30

15,00

4,88

73,20

10,00

16,37

163,70

5,00

31,45

157,25

10,00

20,72

207,20

30,00

1,77

53,10

10,00

1,44

14,40

30,00

2,39

71,70

5,00

7,39

36,95

5,00

26,71

133,55

10,00

11,28

112,80

30,00

23,13

693,90

5,00

24,57

122,85

Mandil de cuero para soldador.

03.16

UD CINTURON SEGURIDAD CLASE A

Cinturón de seguridad clase anticaída.

03.17

UD CUERDA D=16MM PARA FRENO

Cuerda de poliamida para freno de paracaidas D=16 mm.

03.18

UD CINTURON ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio.

03.19

UD FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS

Faja elástica para protección de sobreesfuerzos.

03.20

UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas.

03.21

UD PAR GUANTES GOMA

Par de guantes de goma (neopreno).

03.22

UD PAR DE GUANTES DE GOMA (LÁTEX)

Par de guantes de goma (látex).

03.23

UD PAR GUANTES USO GENERAL

Par de guantes de cuero y lona (tipo americano).

03.24

UD PAR GUANTES SOLDADURA

Par de guantes de cuero.

03.25

UD PAR GUANTES AISLANTES

Par de guantes aislantes para electricista

03.26

UD PAR BOTAS AGUA

Par de botas de goma (de agua).

03.27

UD PAR BOTAS SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

03.28

UD PAR BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista.

03.29

UD PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador.
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03.30

UD PAR DE MUÑEQUERAS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

9,79

48,95

10,00

5,33

53,30

Par de muñequeras.

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................................

4.490,65
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200,00

2,68

536,00

50,00

2,33

116,50

120,00

2,24

268,80

60,00

19,28

1.156,80

2.500,00

5,39

13.475,00

10,00

13,09

130,90

500,00

12,44

6.220,00

250,00

2,68

670,00

100,00

1,40

140,00

10,00

49,32

493,20

600,00

5,12

3.072,00

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.01

M2 RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS

Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.
incluso colocación y desmontado.

04.02

ML CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA

Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

04.03

M2 MALLAZO PROTECCION HUECOS

Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=6 mm. para protección de huecos, incluso colocación y desmontado.

04.04

M2 TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS

Tapa provisional para protecciones colectiv as de huecos, formada por tablones de madera de 20x 5
cm. armados mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas).

04.05

M2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO CON RED

Protección v ertical de andamio con red de D=4mm. y malla de 75x 75 mm., incluido colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).

04.06

UD PASARELA MONTAJE FORJADO

Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x 7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

04.07

ML RED SEGURIDAD PERIMETRO FORJADO 1ª PUESTA

Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.
de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante
y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

04.08

M2 RED HORIZONTAL DE POLIAMIDA DE HILO, CON CUERDA PERIMETRAL

Red horizontal de poliamida de hilo de D=4mm. y malla de 75x75 mm sujeta por ménsulas formadas por un tornillo de presión y un tornapuntas. Con cuerda perimetral de poliamida de 12mm.

04.09

ML MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1
m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

04.10

UD PLATAFORMA METÁLICA EN VOLADIZO

Plataforma metálica en v oladizo para descarga de materiales, incluso montaje y desmontaje.

04.11

ML BARANDILLA SOPORTE TIPO SARGENTO CON TABLONES

Barandilla de seguridad con soporte tipo sargento y tres tablónes de madera de 10x2,5 cm. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

Página

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

9

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

04.12

ML ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

150,00

7,87

1.180,50

100,00

3,52

352,00

75,00

21,12

1.584,00

10,00

38,93

389,30

1.500,00

0,39

585,00

2,00

197,17

394,34

Valla perimetral del solar de enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x 15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón
prefabricado para doble soporte.

04.13

ML CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN

Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

04.14

ML BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO

Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

04.15

UD PROTECCIÓN CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO CON LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

Protección del riesgo de contacto eléctrico directo con líneas de baja tensión mediante pantalla aislante, que cubra cables eléctricos y aisladores.

04.16

UD SOMBRERETE DE PARA CUBRIR HIERROS DE ESPERA

Sombrerete de para cubrir hierros de espera en zonas de paso.

04.17

UD SUBCUADRO SECUNDARIO INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 MA.

Subcuadro secundario de protección, caja, elementos de protección, colocado.

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................

30.764,34
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,00

50,04

1.200,96

96,00

11,14

1.069,44

30,00

40,68

1.220,40

96,00

18,91

1.815,36

96,00

18,72

1.797,12

96,00

20,51

1.968,96

96,00

26,89

2.581,44

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
05.01

H

REUNIONES COORDINACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Reuniones de coordinación en materia de seguridad e higiene.

05.02

H

FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por
el coordinador en seguridad e higiene o por un técnico competente.

05.03

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

Reconocimiento médico obligatorio.

05.04

UD EQUIPO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTE

Equipo de mantenimiento y conserv ación de los equipos de protección individual y de los sistemas
de protección colectiv a, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

05.05

H

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Equipo de limpieza y conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora
diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

05.06

UD EQUIPO DE LIMPIEZA DE LA OBRA

Equipo de limpieza de la obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ay udante.

05.07

UD LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA

Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza semanal.

TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD....................................................................................

11.653,68

TOTAL......................................................................................................................................................................

71.091,07
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

P01. SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo

Descripción

Importe (euros)

P01A
P01B
P01C

Instalaciones provisionales de obra
Señalizaciones
Protecciones personales

16.575,04
7.607,36
4.490,65

P01D

Protecciones colectivas

30.764,34

P01E

Mano de obra de seguridad

11.653,68

P01

Total capítulo: 71.091,07 €
TOTAL: 71.091,07 €

Asciende el presupuesto del Estudio de Seguridad y Condiciones de Salud en el Trabajo a la cantidad
de SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN euros y SIETE céntimos (71.091,07 €) que representa el
2% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.
Barcelona, Julio de 2018

Los arquitectos,
M.Serra / C. Martinez / M. Leivar
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01

UD EXTINTOR POLVO ABC 6Kg.EF 21A-113B
Ex tintor portátil de polv o poliv alente ABC de 6 Kg. de carga y eficácia 21A/113B, con soportes.

U35AA006

1,000 U

Ex tintor polv o ABC de 6 Kg

U01AA011

0,100 H

Peón ordinario

PER1

0,020

Precios aux iliares

29,20

29,20

9,08

0,91

30,25

0,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02

UD EXTINTOR NIEVE CARBÒNICA 5 Kg. EF 34B
Ex tintor niev e carbónica 5 Kg. EF 34B

U35AA305

1,000 U

Ex tintor niev e carbónica 2 kg.

U01AA011

0,100 H

Peón ordinario

PER3

0,010

Precios aux iliares

54,59

54,59

9,08

0,91

48,01

0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa nerv ada y galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA210

1,000 U

Alquiler caseta prefabricada oficina

117,79

117,79

PER4

0,010

Precios aux iliares

117,79

1,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

118,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.04

UD ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nerv ada y galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, con pica
corrida con grifos, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a
220 V, y correspondiente cuadro de centralización de interruptores diferencial y magnetotérmico.

U42AA710

1,000 U

Alquiler caseta prefabricada comedor

100,69

100,69

PER5

0,010

Precios aux iliares

100,69

1,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

101,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.05

UD ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nerv ada y galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V, y correspondiente
cuadro de centralización interruptores diferencial y magnetotérmicos.

U42AA810

1,000 U

Alquiler caseta para v estuarios

109,87

109,87

PER6

0,010

Precios aux iliares

109,87

1,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

110,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.06

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD ALQUILER CASETA ASEOS, 2 INODORO, 2 DUCHA, 1 LAVABO 3G, 1 TERMO
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x 1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un lav abo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas.
Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de
220 V. protegida con interruptor diferencial y magnetotérmico.

U42AA420

1,000 U

Alquiler caseta pref. para aseos de obra 4.10x 1.90 m, compl. equ

202,67

202,67

PER8

0,010

Precios aux iliares

202,67

2,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

204,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.07

UD TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

U42AA820

1,000 U

Transporte caseta prefabricada

U01AA011

2,000 H

Peón ordinario

PER9

0,010

Precios aux iliares

174,00

174,00

9,08

18,16

192,14

1,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

194,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.08

UD ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
Acometida prov isional electricidad a casetas de obra.

U42AE001

1,000 U

Acometida prov isional eléctrica a caseta

93,38

93,38

PER10

0,010

Precios aux iliares

93,38

0,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.09

UD ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA
Acometida prov isional fontaneria a casetas de obra.

U42AE101

1,000 U

Acometida prov isional fontanería a caseta

82,40

82,40

PER11

0,010

Precios aux iliares

82,42

0,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

83,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.10

UD ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201

1,000 U

Acometida prov isional saneamiento a caseta

64,94

64,94

PER12

0,010

Precios aux iliares

68,37

0,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

65,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.11

UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica indiv idual con llav e de 1.78 m. de altura colocada.

U42AG201

0,100 U

Taquilla metálica indiv idual

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER13

0,010

Precios aux iliares

94,08

9,41

9,08

1,82

11,22

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.12

UD BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.

U42AG210

0,100 U

Banco polipropileno 5 personas

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER14

0,010

Precios aux iliares

173,24

17,32

9,08

1,82

19,09

0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.13

PRECIO

SUBTOTAL

42,12

4,21

IMPORTE

UD JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera de uso industrial con dosificador, en acero inox idable, colocada.

U42AG401

0,100 U

Jabonera industrial de acero inox idable

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

9,08

1,82

PER15

0,010

Precios aux iliares

4,11

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.14

UD PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.

U42AG410

0,100 U

Portarrollos industrial con cerradura en acero inox idable

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

23,02
9,08

2,30
1,82

PER16

0,010

Precios aux iliares

4,16

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.15

UD CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS
Calienta comidas para 50 serv icios, colocado.

U42AG601

0,050 U

Calienta comidas 50 serv icios

U01AA011

0,500 H

Peón ordinario

PER17

0,010

Precios aux iliares

1.691,94

84,60

9,08

4,54

89,14

0,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.16

UD MESA MELAMINA 10 PERSONAS
Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada.

U42AG630

0,100 U

Mesa melamina 10 personas

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER19

0,010

Precios aux iliares

179,99

18,00

9,08

1,82

19,81

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.17

UD DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y bandas de caucho, con
ruedas para su transporte, colocado.

U42AG700

0,100 U

Depósito de basuras de 800 l.

U01AA011

0,050 H

Peón ordinario

PER60

0,010

Precios aux iliares

161,42

16,14

9,08

0,45

16,54

0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.18
U42AG801

UD BOTIQUIN DE OBRA
Botiquín de obra instalado.
1,000 U

Botiquín de obra

20,12

20,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.19
U42AG810

UD REPOSICION DE BOTIQUIN
Reposición de material de botiquín de obra.
1,000 U

Reposición de botiquín

38,65

38,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.20
U42AG814

UD REPOSICIÓN DE MATERIAL HIGIÉNICO ASEOS
Reposición de material higiénico en aseos de casetas obra
1,000 U

Reposición de material higiénico.

11,55

11,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO
01.21
U42AG820

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

127,40

6,37

IMPORTE

UD CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portátil para ev acuaciones, colocada.
0,050 U

Camilla portátil ev acuaciones.

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES
02.01

UD SEÑAL STOP OCTOGONAL CON SOPORTE
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado 80x 40x 2
mm. y 1,80 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

U42CA001

0,435 U

Señal normalizada Stop D=600

74,75

32,52

U42CA501

0,330 U

Soporte metálico para señal

13,78

4,55

U01AA011

0,300 H

Peón ordinario

PER61

0,010

Precios aux iliares

9,08

2,72

31,97

0,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.02

UD SEÑAL DE PELIGRO DE OBRAS
Señal de peligro de obras, triangular de 700 mm. de lado, de acero galv anizado, colocación y desmontado.

U39VF011

1,000 U

Señal triangular L=70 cm. reflectante

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER54

0,010

Precios aux iliares

40,41

40,41

9,08

1,82

49,54

0,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03

UD SEÑAL DE PELIGRO INDEFINIDO
Señal de peligro indefinido, triangular de 700 mm. de lado, de acero galv anizado, colocación y desmontado.

U39VF011

1,000 U

Señal triangular L=70 cm. reflectante

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER54

0,010

Precios aux iliares

40,41

40,41

9,08

1,82

49,54

0,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04

UD SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD
Señal de limitación de v elocidad, circular de D=500mm., de chapa galv anizada, colocación y desmontado.

U39VF050

1,000 U

Señal reflectante circular d=60 cm

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER63

0,010

Precios aux iliares

61,60

61,60

9,08

1,82

63,43

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

64,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.05

UD SEÑAL DE PROHIBIDO ADELANTAR
Señal de prohibido adelantar, circular de D=500 mm., de chapa galv anizada, colocación y desmontado.

U39VF050

1,000 U

Señal reflectante circular d=60 cm

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER63

0,010

Precios aux iliares

61,60

61,60

9,08

1,82

63,43

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

64,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.06

UD SEÑAL INDICATIVA DE PASO PREFERENTE
Señal de paso preferente, rectangular de 400x 400 mm., de chapa galv anizada, colocación y desmontado.

U39VF080

1,000 U

Señal cuadrada 40x 40 cm

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER64

0,010

Precios aux iliares

47,45

47,45

9,08

1,82

49,25

0,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.07

UD SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO
Señal de sentido obligatorio, circular de D=500 mm., de chapa galv anizada, colocación y desmontado.

U39VF050

1,000 U

Señal reflectante circular d=60 cm

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER63

0,010

Precios aux iliares

61,60

61,60

9,08

1,82

63,43

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

64,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.08

PRECIO

SUBTOTAL

126,64

126,64

IMPORTE

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE MATERIAL INFLAMABLE
Señal de adv ertencia de material inflamable, de PVC, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.09

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE MATERIAS EXPLOSIVAS
Señal de adv ertencia de materias ex plosiv as, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.10

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CARGAS SUSPENDIDAS
Señal de adv ertencia de cargas suspendidas, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.11

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO
Señal de adv ertencia de riesgo eléctrico, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.12

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE PELIGRO EN GENERAL
Señal de adv ertencia de peligro en general, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.13

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO DE TROPEZAR
Señal de adv ertencia de riesgo de tropezar, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.14

UD SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL
Señal de adv ertencia de caída a distinto niv el, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.15

PRECIO

SUBTOTAL

126,64

126,64

IMPORTE

UD SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR
Señal de prohibido fumar, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.16

UD SEÑAL DE PROHIBIDO PASAR A LOS PEATONES
Señal de prohibido pasar a los peatones, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.17

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA
Señal de protección obligatoria de la v ista, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.18

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA
Señal de protección obligatoria de la cabeza, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.19

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL OÍDO
Señal de protección obligatoria del oído, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.20

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
Señal de protección obligatoria de las v ías respiratorias, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.21

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES
Señal de protección obligatoria de los pies, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.22

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS
Señal de protección obligatoria de las manos, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.23

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL CUERPO
Señal de protección obligatoria del cuerpo, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.24

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CARA
Señal de protección obligatoria de la cara, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.25

UD SEÑAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA CAÍDAS
Señal de protección indiv idual obligatoria contra caídas, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.26

UD SEÑAL DE EX TINTOR
Señal de ex tintor, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.27

UD SEÑAL DE TELÉFONO PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS
Señal de teléfono para lucha contra incendios, de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.28

UD SEÑAL DE PRIMEROS AUX ILIOS (BOTIQUÍN)
Señal de primeros aux ilios (botiquín), de PVC rígido, colocación y desmontado.

U39VF110

1,000 U

Señal triangular L=175 cm. fibra

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER20

0,010

Precios aux iliares

126,64

126,64

9,08

1,82

128,44

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.29

PRECIO

SUBTOTAL

37,57

37,57

IMPORTE

UD CARTEL INDICATIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES
Cartel indicativ o de entrada y salida de camiones.

U42CA007

1,000 U

Cartel indicativ o normalizado 0.40x 0.20 m

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

PER21

0,010

Precios aux iliares

9,08

1,82

40,14

0,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.30

UD VALLA CONTENCION PEATONES
Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje.

U42CC040

0,050 ML Valla contención peatones

U01AA011

0,050 H

Peón ordinario

50,11
9,08

2,51
0,45

PRE69

0,010

Precios aux iliares

2,93

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.31

ML CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

U42CC230

1,000 ML Cinta de balizamiento reflectante

0,12

U01AA011

0,100 H

Peón ordinario

9,08

0,12
0,91

PER71

0,010

Precios aux iliares

1,01

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.32

UD BALIZAMIENTO CON LÁMPARA INTERMITENTE
Balizamiento con lámpara intermintente.

U42CE005

0,330 U

Lámpara para señalización de balizamiento

U42CE003

2,000 U

Pilas para balizas

U01AA011

0,050 H

Peón ordinario

PER72

0,010

Precios aux iliares

27,16

8,96

5,62

11,24

9,08

0,45

20,72

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

2,87

2,87

IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
03.01
U42EA001

UD CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad.
1,000 U

Casco de seguridad

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02
U42EA201

UD PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA
Pantalla de seguridad para soldadura.
1,000 U

Pantalla seguridad para soldadura

11,55

11,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.03
U42EA210

UD PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para protección contra partículas.
1,000 U

Pantalla contra partículas

12,43

12,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.04
U42EA220

UD GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos.
1,000 U

Gafas contra impactos

10,65

10,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.05
U42EA230

UD GAFAS ANTIPOLVO
Gafas panorámicas antipolv o.
1,000 U

Gafas antipolv o

2,39

2,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.06
U42EA401

UD MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolv o.
1,000 U

Mascarilla antipolv o

2,66

2,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.07
U42EA410

UD FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Recambio de filtro de mascarilla antipolv o.
1,000 U

Filtro recambio mascarilla antipolv o

0,62

0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.08
U42EA403

UD MÁSCARA ANTIGAS PANORÁMICA
Máscara antigas panorámica.
1,000 U

Máscara antigas panorámica

66,69

66,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

66,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.09
U42EA405

UD RESPIRADOR FACIAL (mascarilla antigas)
Respirador facial (mascarilla antigas).
1,000 U

Respirador facial

10,38

10,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO
03.10
U42EA414

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

3,20

3,20

IMPORTE

UD RECAMBIO DE FILTRO PARA GAS
Recambio de filtro para gas.
1,000 U

Filtro recambio para gas

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03.11
U42EA601

UD PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPÓN
Protectores auditiv os tipo tapón.
1,000 U

Protectores auditiv os tipo tapón

11,47

11,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.12
U42EA603

UD PROTECTORES AUDITIVOS TIPO AURICULAR
Protectores auditiv os tipo auricular.
1,000 U

Protectores auditiv os tipo auricular

16,13

16,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.13
U42EC001

UD MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo.
1,000 U

Mono de trabajo

15,40

15,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
03.14
U42EC010

UD IMPERMEABLE DE TRABAJO
Impermeable de trabajo.
1,000 U

Impermeable

8,90

8,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
03.15
U42EC030

UD MANDIL CUERO SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador.
1,000 U

Mandil de cuero para soldador

13,78

13,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.16
U42EC401

UD CINTURON SEGURIDAD CLASE A
Cinturón de seguridad clase anticaída.
1,000 U

Cinturón de seguridad de sujeción

62,82

62,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

62,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.17
U42EC490

UD CUERDA D=16MM PARA FRENO
Cuerda de poliamida para freno de paracaidas D=16 mm.
1,000 U

Cuerda de poliamida para freno de paracaidas D=16 mm.

4,88

4,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.18
U42EC500

UD CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturón antiv ibratorio.
1,000 U

Cinturón antiv ibratorio.

16,37

16,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.19
U42EC510

UD FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Faja elástica para protección de sobreesfuerzos.
1,000 U

Faja elástica sobreesfuerzos

31,45

31,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO
03.20
U42EC520

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

20,72

20,72

IMPORTE

UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas.
1,000 U

Cinturón porta herramientas.

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.21
U42EE001

UD PAR GUANTES GOMA
Par de guantes de goma (neopreno).
1,000 U

Par de guantes de goma

1,77

1,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.22
U42EE022

UD PAR DE GUANTES DE GOMA (LÁTEX)
Par de guantes de goma (látex ).
1,000 U

Par de guantes de goma (látex )

1,44

1,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.23
U42EE010

UD PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de cuero y lona (tipo americano).
1,000 U

Par de guantes uso general

2,39

2,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.24
U42EE020

UD PAR GUANTES SOLDADURA
Par de guantes de cuero.
1,000 U

Par de guantes para soldador

7,39

7,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.25
U42EE030

UD PAR GUANTES AISLANTES
Par de guantes aislantes para electricista
1,000 U

Par de guantes aislantes para electricista

26,71

26,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.26
U41EG001

UD PAR BOTAS AGUA
Par de botas de goma (de agua).
1,000 U

Par de botas de agua

11,28

11,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.27
U42EG010

UD PAR BOTAS SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.
1,000 U

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas.

23,13

23,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.28
U42EG030

UD PAR BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista.
1,000 U

Par de botas aislantes para electricista

24,57

24,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.29
U42EG401

UD PAR POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador.
1,000 U

Par de polainas para soldador

9,79

9,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO
03.30
U42EG403

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

5,33

5,33

IMPORTE

UD PAR DE MUÑEQUERAS
Par de muñequeras.
1,000 U

Par de muñequeras

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.01

M2 RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS
Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x 75 mm. incluso colocación y desmontado.

U42GA001

0,300 M2 Red de seguridad h = 10 m.

0,85

0,26

U42GC005

3,000 U

Anclaje red a forjado

0,27

0,81

U01AA008

0,080 H

Oficial segunda

10,65

0,85

U01AA011

0,080 H

Peón ordinario

9,08

0,73

PER22

0,010

Precios aux iliares

2,74

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02

ML CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA
Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y desmontaje.

U42GC030

0,300 ML Cable de seguridad

1,07

0,32

U42GC005

3,000 U

Anclaje red a forjado

0,27

0,81

U01AA008

0,060 H

Oficial segunda

10,65

0,64

U01AA011

0,060 H

Peón ordinario

9,08

0,54

PER23

0,010

Precios aux iliares

2,39

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03

M2 MALLAZO PROTECCION HUECOS
Mallazo electrosoldado 15x 15 cm. D=6 mm. para protección de huecos, incluso colocación y desmontado.

U06GD101

1,500 M2 Mallazo 15x 15 1.35 kg/m2 D=4

0,66

0,99

U06DA010

0,080 KG Puntas plana 20x 100

0,66

0,05

U01AA008

0,060 H

Oficial segunda

10,65

0,64

U01AA011

0,060 H

Peón ordinario

9,08

0,54

PER24

0,010

Precios aux iliares

2,33

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.04

M2 TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS
Tapa prov isional para protecciones colectiv as de huecos, formada por tablones de madera de 20x 5 cm. armados
mediante clav azón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

U42GC206

0,500 M2 Tapa prov isional huecos

30,36

15,18

U01AA010

0,400 H

Peón especializado

9,29

3,72

PER25

0,020

Precios aux iliares

18,92

0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.05

M2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO CON RED
Protección v ertical de andamio con red de D=4mm. y malla de 75x 75 mm., incluido colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

U42GA001

6,000 M2 Red de seguridad h = 10 m.

0,85

U01AA011

0,020 H

Peón ordinario

9,08

5,10
0,18

PER26

0,020

Precios aux iliares

5,54

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.06

UD PASARELA MONTAJE FORJADO
Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x 7 cm. y 3 m. de longitud con una
anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clav azón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos
puestas).

U42GC205

4,500 ML Tablón madera 0.20x 0.07 m - 3 m.

2,83

U01AA011

0,010 H

Peón ordinario

9,08

12,74
0,09

PER27

0,020

Precios aux iliares

12,76

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.07

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML RED SEGURIDAD PERIMETRO FORJADO 1ª PUESTA
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x 75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

U42GC010

0,030 U

Pescante metálico

U42GC001

0,250 U

Anclaje soporte pescante

U42GC005

2,000 U

Anclaje red a forjado

U42GA001

6,000 M2 Red de seguridad h = 10 m.

U01AA008

0,250 H

U01AA011

0,250 H

PER28

0,010

Precios aux iliares

51,49

1,54

0,78

0,20

0,27

0,54

0,85

5,10

Oficial segunda

10,65

2,66

Peón ordinario

9,08

2,27

12,62

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.08

M2 RED HORIZONTAL DE POLIAMIDA DE HILO, CON CUERDA PERIMETRAL
Red horizontal de poliamida de hilo de D=4mm. y malla de 75x 75 mm sujeta por ménsulas formadas por un tornillo de presión y un tornapuntas. Con cuerda perimetral de poliamida de 12mm.

U42GC005

3,000 U

U42GA001

0,300 M2 Red de seguridad h = 10 m.

Anclaje red a forjado

0,27

0,81

0,85

0,26

U01AA008

0,080 H

U01AA011

0,080 H

Oficial segunda

10,65

0,85

Peón ordinario

9,08

PER30

0,010

0,73

Precios aux iliares

2,74

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.09

ML MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

U42GA100

0,500 ML Malla polietileno 1 mt. naranja

0,95

U01AA011

0,100 H

Peón ordinario

9,08

0,48
0,91

PER31

0,010

Precios aux iliares

1,40

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
04.10

UD PLATAFORMA METÁLICA EN VOLADIZO
Plataforma metálica en v oladizo para descarga de materiales, incluso montaje y desmontaje.

U42GE201

0,100 U

Plataforma metálica de descarga

337,53

33,75

U01AA007

0,750 H

Oficial primera

11,03

8,27

U01AA011

0,750 H

Peón ordinario

9,08

6,81

PER34

0,010

Precios aux iliares

48,83

0,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.11

ML BARANDILLA SOPORTE TIPO SARGENTO CON TABLONES
Barandilla de seguridad con soporte tipo sargento y tres tablónes de madera de 10x 2,5 cm. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

U42GC205

1,000 ML Tablón madera 0.20x 0.07 m - 3 m.

2,83

2,83

U42GC220

0,020 U

Soporte tipo sargento

12,99

0,26

U01AA008

0,100 H

Oficial segunda

10,65

1,07

U01AA011

0,100 H

Peón ordinario

9,08

0,91

PER37

0,010

Precios aux iliares

5,04

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.12

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO
Valla perimetral del solar de enrejado metálico tipo panel móv il de 3x 2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 15x 15cm v arilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.

U42CC250

0,200 ML Valla metálica abierta y soporte

15,30

3,06

U01AA011

0,200 H

Peón ordinario

9,08

1,82

U01AA009

0,300 H

Ay udante

9,46

2,84

PER47

0,020

Precios aux iliares

7,72

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.13

ML CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN
Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

U42GC030

1,200 ML Cable de seguridad

1,07

1,28

U42GC020

0,250 U

Puntos anclaje para cable seguridad

0,78

0,20

U01AA007

0,100 H

Oficial primera

11,03

1,10

U01AA011

0,100 H

Peón ordinario

9,08

0,91

PER48

0,010

Precios aux iliares

3,47

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.14

ML BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO
Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de v ertido, arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

U42GE401

0,250 ML Bajante plástico escombros

34,85

8,71

U42GE405

0,050 U

Embocadura plástico para bajantes

46,52

2,33

U01AA008

0,500 H

Oficial segunda

10,65

5,33

U01AA011

0,500 H

Peón ordinario

9,08

4,54

PER49

0,010

Precios aux iliares

20,98

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.15

UD PROTECCIÓN CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO CON LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN
Protección del riesgo de contacto eléctrico directo con líneas de baja tensión mediante pantalla aislante, que cubra
cables eléctricos y aisladores.

U42GE601

1,000 ML Protección horizontal cruce líneas conducción

38,17

38,17

PER50

0,020

38,17

0,76

Precios aux iliares

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.16
U06GD102

UD SOMBRERETE DE PARA CUBRIR HIERROS DE ESPERA
Sombrerete de para cubrir hierros de espera en zonas de paso.
1,000 U

Sombrerete para protección esperas de armaduras

0,39

0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.17

UD SUBCUADRO SECUNDARIO INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 MA.
Subcuadro secundario de protección, caja, elementos de protección, colocado.

U42GE750

1,000 UD Subcuadro secundario de protección de obras

U01AA007

0,100 H

Oficial primera

U01AA009

0,100 H

Ay udante

PER52

0,020

Precios aux iliares

191,25

191,25

11,03

1,10

9,46

0,95

193,31

3,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

197,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
17.016-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
05.01

H

REUNIONES COORDINACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Reuniones de coordinación en materia de seguridad e higiene.

U42IA001

1,000 H

Comité de seguridad e higiene

49,54

49,54

PER53

0,010

Precios aux iliares

49,54

0,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

50,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
05.02

H

FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por el coordinador
en seguridad e higiene o por un técnico competente.

U42IA020

1,000 H

Formación seguridad e higiene

11,03

11,03

PER55

0,010

Precios aux iliares

11,03

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
05.03
U42IA040

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO
Reconocimiento médico obligatorio.
1,000 U

Reconocimiento médico obligatorio

40,68

40,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.04

UD EQUIPO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTE
Equipo de mantenimiento y conserv ación de los equipos de protección indiv idual y de los sistemas de protección
colectiv a, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ay udante.

U01AA011

1,000 H

Peón ordinario

9,08

U01AA009

1,000 H

Ay udante

9,46

9,08
9,46

PER56

0,020

Precios aux iliares

18,49

0,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.05

H

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Equipo de limpieza y conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de oficial
de 2ª y de ay udante.

U01AA011

1,000 H

Peón ordinario

9,08

U01AA009

1,000 H

Ay udante

9,46

9,08
9,46

PER56

0,010

Precios aux iliares

18,49

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.06

UD EQUIPO DE LIMPIEZA DE LA OBRA
Equipo de limpieza de la obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ay udante.

U01AA008

1,000 H

Oficial segunda

U01AA009

1,000 H

Ay udante

PER58

0,020

Precios aux iliares

10,65

10,65

9,46

9,46

20,08

0,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
05.07

UD LIMPIEZA Y DESINFECCION CASETA
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza semanal.

U42IA301

1,000 U

Limpieza y desinfección caseta

26,62

26,62

PER59

0,010

Precios aux iliares

26,62

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Construïda Exterior
P. Baixa
Porxo
P. Baixa
Porxo
P. Primera
Terrassa 1
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P. Primera
Terrassa 3
P. Segona
Terrassa 1
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PLEC
DE
CONDICIONS
GENERALS
FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

DE

L'EDIFICACIÓ

Capítol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de
qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al
Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment
del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols,
medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió
de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota
preval sobre la mida a escala.

Capítol I: Condicions Facultatives
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques
L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que
es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes
parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final
d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades
per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic
de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva
correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures
que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la
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liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats
en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva
comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a
la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà
el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat
i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per
ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides
previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i
consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat
a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en
el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions
que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat
del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra
com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la
deficiència.

Presència del Constructor en l'obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a
la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de
medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara
que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta
interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus
d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del
total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o
les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho
sol.licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa,
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant
exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà
obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra,
ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris
causants de la pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas,
a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans
auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà
com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del
Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i,
en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables
per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici
de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats,
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prórroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués
de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats,
raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués
proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article
11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.

Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre
a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.
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Treballs defectuosos
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en
l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o
aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i
abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec
de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient,
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic
una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques,
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari
de l'Obra.

Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu
transport.

Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb
la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres
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Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions
que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la
finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o
unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions
per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de
procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Documentació final d'obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de
l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que,
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la
quantitat retinguda en concepte de fiança.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser
inferior a nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a
càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.

De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
afectar-li per vicis de construcció.

Prórroga del termini de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i,
si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
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De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a
deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a
les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques
Epígraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la
seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci
de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent
en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en
el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la
carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que
hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades,
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el
cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de
recepció.

De la seva devolució en general
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels
seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a
què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris
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Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.
Es consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat
d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la
seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest
percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest
últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs
i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més
anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota
cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per
a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de
medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon
lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats
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Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la
suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import
total del pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC
superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i
conservació en serà responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració
Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu,
que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a
l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes
les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi
fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat
per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest
últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en
la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi,
tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs,
percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel
Constructor.

Liquidació d'obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat
més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels
esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica
dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que
hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li
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aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués
pactat el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició
dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació
abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors
als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari
queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de
no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius
que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o
a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells
elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de
la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre
d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques"
determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions
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Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin
en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que
haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica,
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o
substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer,
en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent
el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els
"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres
executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent
(90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que
sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en
el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i
aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada,
deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà
l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de
les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es
procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista
al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el
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pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials,
no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats,
per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de
demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà
dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària
per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la
part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous
o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en
els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres,
aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada
resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions,
sense excedir l'esmentat termini.

Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats.
L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec
al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista
es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la
infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys
causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb
aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
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Conservació de l'obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació,
abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari
executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
signat: L'Arquitecte

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada
una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es
convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.
A........................, a.....de..................de.........
LA PROPIETAT

LA CONTRACTA
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B - MATERIALS
B0 - Familia 0
B01 - Familia 01
B011 - Familia 011
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel
curat.

B03 - Familia 03
B031 - Familia 031
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0311010,B0312400,B0311500,B0312500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,
marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
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- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de
la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar
reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│
│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Superior│
0
│
4
│
16
│
40
│
70
│
77
│
(1)
│
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Inferior│
15
│
38
│
60
│
82
│
94
│
100
│
100
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Tamís
│ Percentatge en │
Condicions
│
│ UNE 7-050 │ pes que passa
│
│
│
mm
│
pel tamís
│
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
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│
5,00
│
A
│
A = 100
│
│
2,50
│
B
│ 60 <= B <= 100 │
│
1,25
│
C
│ 30 <= C <= 100 │
│
0,63
│
D
│ 15 <= D <= 70
│
│
0,32
│
E
│
5 <= E <= 50
│
│
0,16
│
F
│
0 <= F <= 30
│
│
0,08
│
G
│
0 <= G <= 15
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ Altres
│
│ C - D <= 50
│
│
condi- │
│ D - E <= 50
│
│
cions
│
│ C - E <= 70
│
└─────────────────────────────────────────────────┘
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin
causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,
es requereix l’acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han
d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus.
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SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha
d’anar acompanyada d’un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l’àrid subministrat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que
no compleixen amb l’article 28.4.1.
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L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE,
de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
las especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques
que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.

B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
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- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331Q10,B0331020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat
són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de
la EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin
causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
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GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
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Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar
reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials
estranys.
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La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d’evacuació. Aquesta complirà
les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de
comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha
d’anar acompanyada d’un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l’àrid subministrat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
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- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que
no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació
que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material
s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE,
de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
las especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades,
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució
del reblert.

B05 - Familia 05
B051 - Familia 051
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E201.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
│
│ CEM II/B-P │
│
│ CEM II/A-Q │
│
│ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
│
│ CEM II/A-W │
│
│ CEM II/B-W │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist
│ CEM II/A-T │
│ calcinat
│ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler
│ CEM II/A-L │
│ calcari
│ CEM II/B-L │
│
│ CEM II/A-LL │
│
│ CEM II/B-LL │
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│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A
│
│ forn alt
│ CEM III/B
│
│
│ CEM III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A
│
│
│ CEM IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
│
│ CEM V/B
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab
ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│
II/A-S
│
│
│
II/B-S
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│
II/A-D
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│
II/A-P
│
│
│
II/B-P
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│
II/A-V
│
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│ volants
│
II/B-V
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│
III/A
│
│ forn alt
│
III/B
│
│
│
III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí
miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs
de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción
de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a
l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció
ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització de assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció
ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà quan es pugui preve ure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l’ús de ciments de anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0527030,B0521100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.
S’han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d’inici d’adormiment:
- Guix de designació B1 d’aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de
designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació
de les plaques de guix laminat o els
transformats de plaques de guix laminat s’han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado”
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d’ anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
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pròpia placa, o bé sobre l’embalatge, l’albarà o el certificat subministrat amb el producte
amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦
¦
¦ En parets, envans, sostres, revest. ¦
Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦ Guix de
¦ segons procedeixi, p/protecció
¦-------------------¦---------¦
¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.
¦
¦
¦
¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc ¦
Altres
¦
4
¦
¦base de guix¦ en edificis.
¦
¦
¦
¦ per a la ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦
¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest. ¦
¦
¦
¦
¦ segons procedeixi, en situacions i
¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦ usos no mencionats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’
embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc
¦-------------------------------¦
¦ p/plaques ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦
¦
¦
¦plaques guix¦ nats anteriorment
¦ Tots
¦
4
¦
¦ laminat
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre
l’embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació
comercial que
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l’esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva
documentació sobre l’ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui
aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començ ar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102-032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102-032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102-037)
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 102-032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102-032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva repr
esentativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l’ obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d’acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'acopi existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà
tot l'acopi i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

B053 - Familia 053
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
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- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNEEN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera
que no
experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i
altres productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
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A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per
assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.
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B05A - BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2103.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d’elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra
fina i additius, utilitzades en estruc tures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments
situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus segü ents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i
additius orgà nics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el
moment abans d’utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, à rids, additius i ciment, compliran les condicions
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d’inclour e com a mínim, les
següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la
mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies
perjudicials com ara à cids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d’injecció han de complir que:
- El contingut d’ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d’injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
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- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que
la indicada per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència
alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda)
Característiques fonamentals :
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 2 mm/m
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINIST RAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament:
Amb
les
precaucions necessàries per
que
no s'alterin
les
seves
característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas
corrientes.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador haurà d’aportar la documentació relacionada amb els materials que composen
la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació aplicable dels
materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer
la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús
- Àmbit d’aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació
aigua/ciment i quantitat d’additiu.
- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de
realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de
ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les
especificacions indicades.
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B05B - Familia 05B
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05B1001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior
d'un 5%, com a màxim, de substà ncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80122):
- Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17%
- Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35%
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid: 1 min
- Ciment natural lent: 10 min
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid: 8 min
- Ciment natural lent: 120 min
Resistència a compressió (UNE 80116):
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
TEMPS
│
CNR 4
│
CNR 8
│
CNL 8
│
│───────────│───────────│───────────│────────────│
│
1 h
│ 0,5 N/mm2 │
1 N/mm2 │
_
│
│
6 h
│
1 N/mm2 │
2 N/mm2 │ 0,8 N/mm2 │
│
7 dies │
2 N/mm2 │ 5,2 N/mm2 │
5 N/mm2 │
│
28 dies │
4 N/mm2 │
8 N/mm2 │
8 N/mm2 │
└────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309
- Referència de la comanda
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Referència a la norma UNE 80309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los
cementos naturales.

B05D - ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05D7030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.
S’han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d’inici d’adormiment:
- Guix de designació B1 d’aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de
designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
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- Identificació segons la norma EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació
de les plaques de guix laminat o els
transformats de plaques de guix laminat s’han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado”
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d’ anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, o bé sobre l’embalatge, l’albarà o el certificat subministrat amb el producte
amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦
¦
¦ En parets, envans, sostres, revest. ¦
Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦ Guix de
¦ segons procedeixi, p/protecció
¦-------------------¦---------¦
¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.
¦
¦
¦
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¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc ¦
Altres
¦
4
¦
¦base de guix¦ en edificis.
¦
¦
¦
¦ per a la ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦
¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest. ¦
¦
¦
¦
¦ segons procedeixi, en situacions i
¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦ usos no mencionats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’
embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc
¦-------------------------------¦
¦ p/plaques ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦
¦
¦
¦plaques guix¦ nats anteriorment
¦ Tots
¦
4
¦
¦ laminat
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre
l’embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació
comercial que
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l’esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva
documentació sobre l’ús previst
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- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui
aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començ ar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102-032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102-032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102-037)
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 102-032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102-032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva repr
esentativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l’ obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d’acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'acopi existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà
tot l'acopi i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B0641080,B064500C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
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- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han
d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a
l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con
│
Condicions
│
│
d’Abrams(mm)
│
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│
130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│
H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│
abocat sota aigua amb tub tremie
│
│
H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│
fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària
│ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│
350
│
│
25
│
370
│
│
20
│
385
│
│
16
│
400
│
└──────────────────────────┘
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de
penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu
oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no
s’haguessin obti ngut resultats del contingut d’aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí y un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació,
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) –
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065UI05,B065960B,B065760B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han
d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a
l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con
│
Condicions
│
│
d’Abrams(mm)
│
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│
130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│
H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│
abocat sota aigua amb tub tremie
│
│
H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│
fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària
│ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│
350
│
│
25
│
370
│
│
20
│
385
│
│
16
│
400
│
└──────────────────────────┘
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de
penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu
oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no
s’haguessin obti ngut resultats del contingut d’aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí y un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= … <= xn
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En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació,
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) –
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
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Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

B07 - MORTERS DE COMPRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0711010,B0711020,B0710250,B071P000,B0715000,B0710150,B071U030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
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Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en
forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
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Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:

Classe segon s UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer
la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.

B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid:
84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment
de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als
àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A - Familia 0A
B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A2 - Familia 0A2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A216SG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o
doble) amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- De torsió simple
- De torsió triple
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats
també han de complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de
la UNE 37-732.
Protecció de galvanització (UNE 37-506): Ha de complir
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies:
- Pas de malla: ± 7%
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:
Toleràncies:
- Pas de malla:
- Malla de 40 mm: ± 3,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 3,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 4,0 mm
- Alçària de la tela:
- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:
* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple
torsión.
ALTRES TELES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l’ obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el
control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les especificacions
fixades al plec de condicions. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNEEN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s’escau, assaigs d’adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L’acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.
De cada lot d’inspecció (comanda individual) es pren, a l’atzar, una mostra de control per
realitzar l’ assaig d’espessor. El número mínim de peces per realitzar el control serà
l’indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TELA DE METÀL.LICA TORSIÓ:
No s’acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d’ acord a les
condicions especificades.
Si s’observen irregularitats en les característiques geomè triques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l’assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d’acceptar el subministrament. En cas
contrari, s’ intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A32000,B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
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- Llargària:

± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza

a les gafes de pala i punta.
plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

B0A4 - Familia 0A4
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A4A400,B0A44000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A6 - Familia 0A6
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600,B0A62F00,B0A61500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A7 - ABRAÇADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A75F02,B0A75E00,B0A75Y00,B0A75800,B0A75600,B0A75G00,B0A7BB00,B0A75900,B0A71G00,B0A75C00,B0A7
5J00,B0A72K00,B0A72L00,B0A75700,B0A7B900,B0A71H00,B0A71K00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’ acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb
forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió
al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de
les parts, mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de fo
rmar part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a la abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s’ admet la fixació al parament encaixant la
abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
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El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A8 - Familia 0A8
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A81010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los.
S'han considerat els següents tipus:
- Grapes per a tubs
- Grapes per a miralls
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles.
GRAPES PER A TUBS:
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que
permetin el pas del vis de fixació.
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar.
GRAPES PER A MIRALLS:
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment
paral·lel a la paret de fixació, esmorteït per una molla.
Desplaçament de l'aleta: >= 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han
de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
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- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0AD - ANCORATGES PER A TESATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0ADJT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de subjecció i unió de les armadures tesades utilitzades per a la construcció
d'estructures, subjecció d'elements, etc.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Ancoratges actius, de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 50 T fins a 1150 T.
- Ancoratge actiu per a tendons monotorons no adherents, d'acer fos.
- Ancoratge cec de planxa d'acer semiadherent, per a tesat des de 50 T fins a 750 T.
- Ancoratge cec de culata de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 508 T fins a 650
T.
- Ancoratge acoplador de planxa d'acer o d'acer fos, fix o mòbil, per a tesats des de 508 T
fins a 650 T.
- Ancoratge de continuÏtat actiu per a cordons no adherents de 0,5" i de 0,6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'ancoratge ha de ser capaç de retenir eficaçment els tendons, resistir la seva càrrega
unitària de trencament i transmetre al formigó una càrrega igual o major a la màxima que
proporcioni el tendó corresponent.
Tots els elements que constitueixen l'ancoratge han de ser intercambiables i han de tenir unes
toleràncies dimensionals compatibles amb les de les seccions de les armadures.
Coeficient d'eficacia (UNE 41-184):
- Tendons no adherents: 0,96
- Tendons adherents: 0,92
ANCORATGE ACTIU, ANCORATGE CEC I ANCORATGE ACOPLADOR:
Força de tesat en funció del nombre de torons:
┌───────────────────────────────────────┐
│Força de tesat
│
Nombre de torons │
│─────────────────│─────────────────────│
│
50 T
│
4
│
│
75 T
│
7
│
│
100 T
│
9
│
│
150 T
│
12
│
│
200 T
│
15
│
│
250 T
│
19
│
│
350 T
│
31
│
│
450 T
│
37
│
│
550 T
│
43
│
│
650 T
│
48
│
│
750 T
│
55
│
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│
850 T
│
72
│
│
950 T
│
72
│
│
1050 T
│
85
│
│
1150 T
│
85
│
└───────────────────────────────────────┘
ANCORATGE ACTIU:
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, per a efectuar des d'aquests el
tesat.
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge.
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i
una trompeta que suporta una placa d'ancoratge que ha d'anar embeguda en el formigó.
La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència
de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces
independents i si és de fosa és un sol element.
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.
ANCORATGE ACTIU PER A TENDONS MONOTORONS NO ADHERENTS D'ACER FOS:
Consta d'una placa amb un con per a l'allotjament de la falca d'ancoratge del monotoró.
ANCORATGE CEC DE PLANXA D'ACER SEMIADHERENT:
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que
no s'ha de tesar.
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge i la resta es
transmet per fricció al formigó que envolta els torons.
Cada toró de l'armadura s'ha de poder fixar a la placa d'ancoratge.
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.
ANCORATGE CEC DE CULATA:
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que
no s'ha de tesar.
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i
una trompeta que suporta una placa d'ancoratge.
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques
de subjecció dels cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem
lliure dels cordons.
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge.
La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència
de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces
independents i si és de fosa és un sol element.
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.
ANCORATGE ACOPLADOR:
Dispositiu que ha de permetre connectar una armadura activa a un ancoratge prèviament tesat,
si es de tipus fix, o dues armadures no tesades si és de tipus mòbil.
Els nuclis d'ancoratge disposats en beines amb forats cònics on s'allotgen les falques que
fixen els torons han d'estar roscades exteriorment i connectades mitjançant un maniguet
roscat.
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.
ANCORATGE DE CONTINUITAT ACTIU PER A CORDONS NO ADHERENTS:
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques
de subjecció dels cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem
lliure dels cordons.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin
transport, manipulació en obra i emmagatzematge.
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El fabricant o subministrador ha de garantir i justificar amb un certificat expedit per un
laboratori especialitzat independent del fabricant, les condicions d'utilització i indicar les
següents característiques:
- Pressió a transmetre al formigó
- Resistència mínima del formigó del voltant de l'ancoratge
- Separacions i recobriments a respectar
En el cas d'ancoratges per falca s'haurà de fer constar la magnitud del moviment conjunt de
l'armadura i la falca, per ajust i penetració
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per
tal d'evitar la corrosió, l'embrutiment o el contacte amb greixos, olis, pintura o qualsevol
altra substància perjudicial.
ANCORATGE ACTIU, CEC DE CULATA, ACOPLADOR FIX O DE CONTINUITAT:
El fabricant o subministrador també ha de garantir el següent:
- Lliscament que puguin experimentar les armadures en els ancoratges durant l'ajustament de
les falques
- Magnitud del moviment conjunt armadura-falca que es produeixi per penetració
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998,
Estructural (EHE).
*Orden de 6 de febrero
generales para obras de
*Orden de 21 de enero
prescripciones técnicas

de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
carreteras y puentes (PG 3/75)
de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B28000,B0B2A000,B0B2C000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les
barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s’ha
d’apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
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- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20
– 25 – 32 i 40 mm
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals
i
transversals,
de
diàmetre
nominal
igual
o diferent,
que
es
creuen
entre
sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
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- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de
un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
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-

Identificació del subministrador
Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d’entrega i nom del peticionari
Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
Diàmetres subministrats
Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la
EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració
d’armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La
demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19
de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de
ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
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Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a
mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents
assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells,
i l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques,
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer
estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat,
es podrà eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans.
Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer
disposi d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN
10080, només caldrà determinar la altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements
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rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè
triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució
intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el
cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin
amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia,
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar
madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34256,B0B34133.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
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L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les
barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s’ha
d’apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals
i
transversals,
de
diàmetre
nominal
igual
o diferent,
que
es
creuen
entre
sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de
un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la
EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració
d’armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La
demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
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- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19
de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de
ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a
mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents
assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells,
i l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques,
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer
estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar
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els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat,
es podrà eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans.
Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer
disposi d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN
10080, només caldrà determinar la altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè
triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució
intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el
cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin
amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia,
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar
madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0C - Familia 0C
B0CC - Familia 0CC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC1410,B0CC2410,B0CCJT00.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior
reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes
temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14-1-1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a
0,1 mm)
- Rectitud d’arestes: < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l’afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l’afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d’absorció d’aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d’absorció d’aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la
norma EN 13165
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i
s’expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520 )
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant ( UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de
làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos
de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestació o Característica: Resistència a l'esforç
tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestació o Característica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als
transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’
enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Transformado de placa de yeso laminado”
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord
amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designarse de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referè ncia a l’aspecte i
característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l’obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d’alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d’aigua (plaques amb làmina d’alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
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- Rectitud d’arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

B0CH - PLANXES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CH9L30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat
industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb
acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els següents tipus de planxa:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de
l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat
indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a
resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà
sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
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- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l’ obra,
si varia el subministrament, i
per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Tipus d’acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
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sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B0CU - TAULERS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CUJT00,B0CUU110,B0CU50G0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a formació de solera i empostissats.
S'han considerat els elements següents:
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes,
compactes i paral·leles
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les
característiques de la fusta.
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells.
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Contingut d'humitat: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 3,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 20 mm/m
- Amplària nominal: ± 3 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i
característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
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- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 1000 m2 d’ un
mateix tipus de fusta que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic: UNE-EN 323
- Mòdul d’elasticitat: UNE-EN 319
- Resistència a la flexió : UNE-EN 310
- Humitat del tauler: UNE-EN 322
- Inflament: UNE-EN 317
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares: UNE-EN 319
- Resistència a l’ arrencada de cargols: UNE-EN 319
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques
geomètriques següents:
- Gruix
- Longitud
- Amplària
- Rectitud d’arestes
- Planor
- Angles
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d’assaigs a les plaques ecopinades a cà
rrec del contractista.
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres
del mateix lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin
satisfactoris.
- Control geomètric:
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques
del mateix lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre las 10 plaques resultin
satisfactoris.

B0CV - PLAQUES SINTÈTIQUES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CVJT00,B0CV3015.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques fetes amb resines sintètiques termoenduribles reforçades homogèniament amb fibres de
cel·lulosa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
La coloració ha de ser estable.
Les cares han de ser llises i no han de tenir irregularitats o defectes superficials que
afectin la qualitat o el funcionament de la placa.
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de
les seves caracterí stiques físiques i mecàniques.
Els cantells han de ser rectes i nets.
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada de la placa.
Els costats de la placa han de ser escairats.
Toleràncies:
- Gruix:
- plaques de 6, 8 ó 10 mm de gruix: ± 0,5 mm
- plaques de 13 mm de gruix: + 0,3 mm,
- 0,9 mm
- Llargària : + 5 mm, - 0 mm
- Amplària: + 5 mm, - 0 mm
- Perpendicularitat: ± 0,4% de la diagonal calculada
- Rectitud: ± 1 mm/m
- Planor: ± 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en palets estables i plans de dimensions mínimes iguals a les de
la placa.
A efectes de càrrega i descàrrega les plaques han d’aixecar-se una a una.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Emmagatzematge: En lloc tancat, a temperatura ambient i amb grau d’humitat normal, recolzades
sobre una superfície plana i anivellada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │
Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50
│ 50 a 75 │ > 75
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
│
T1
│
±3
│
±4
│ +6,-3 │
│
T2
│
±2
│
±3
│ +5,-2 │
│
T3
│
±1,5 │
±1,5 │ ±1,5
│
└────────────────────────────────────────┘
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D3 - LLATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │
Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50
│ 50 a 75 │ > 75
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
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│
T1
│
±3
│
±4
│ +6,-3 │
│
T2
│
±2
│
±3
│ +5,-2 │
│
T3
│
±1,5 │
±1,5 │ ±1,5
│
└────────────────────────────────────────┘
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 - PUNTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0,B0D629A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
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- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │
5 m
│
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│
│
2 m
│ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │
│
│
│
2,5 m
│ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │
│
│
│
3 m
│
1 T │
1 T │ 1,6 T │
│
│
│
3,5 m
│
│ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 m
│
│
│ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
│
4,5 m
│
│
│
│ 0,87 T │ 0,87 T │
│
5 m
│
│
│
│
│ 0,69 T │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D7 - TAULERS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D71130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710):
>= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D8 - PLAFONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81480,B0D81450,B0D81280.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0DF8H0A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques
i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZT006,B0DZA000,B0DZP400,B0DZP200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència
del procès de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
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No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

B0E - Familia 0E
B0E2 - Familia 0E2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0E244L1,B0E244W1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estruc tures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius,
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de
fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant,
amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat per el fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
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- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares
exposades a exteriors:
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat per el fabricant
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d’encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels
límits especificats a la UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Caracterí stiques complementàries:
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6 ): >= valor declarat per el fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de
hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
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- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà
la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a comprensió s’obtingui
segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existència d’un pla
de control de producció industrial que doni garanties.
- Les peces de categoria II tindran una resistència a comprensió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, de cada 5.000 unitats que arribin a
l’obra es faran els següents assaigs i comprovacions, segons les Recomanacions Tè cniques de
Control per Blocs de Morter de Ciment, INCE:
- Aspecte (esquerdes, fissures, rugositat): 12 peces
- Densitat: 4 peces
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): 6 peces
- Absorció d’aigua (UNE 41170): 3 peces
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Succió (UNE-EN 772-11): 3 peces
- Sulfats solubles: 3 peces
- Sobre 6 mostres de cada lot de les peces rebudes a l’obra es faran les següents
comprovacions de forma i dimensions: UNE 41167
- Forma
- Planor
- Rectitud d’arestes
- Dimensions
- Gruix de paret
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS DE TANCAMENT:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, de cada 5.000 unitats que arribin a
l’obra es faran els següents assaigs i comprovacions, segons les Recomanacions Tè cniques de
Control per Blocs de Morter de Ciment, INCE:
- Comprovació dimensional: (6 blocs) UNE 41167 EX
- Densitat real del morter UNE 41167 EX
- Absorció d’aigua: (2 provetes de 3 blocs) UNE 41170 EX
- Succió: (3 blocs) UNE-EN 772-11 A1
- Resistència a la compressió: (10 blocs) UNE-EN 772-1
- Comprovació d’aspecte: (12 blocs) UNE-EN 771-3 A1
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa
l’entrega
dels certificats de
qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs als blocs aplegats
a
càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’ incompliment, es repetirà l’assaig, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts
sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B0F - Familia 0F
B0F1 - Familia 0F1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1D2A1,B0F15E51,B0F15251.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
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- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 7723)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,
ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
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PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- En element estructural incloure la verificació:
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de
qualitat de producte.
- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
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- Abans de començar l’ obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a
l’obra es faran els següents assaigs de qualitat:
- Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1)
- Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 )
- Massa (6 maons)
- En element estructural incloure la verificació:
- Massa: 6 peces
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): 6 peces
- Eflorescència (UNE 67029): 5 peces
- Succió (UNE-EN 772-11): 3 peces
- Absorció d’aigua (UNE 67027): 3 peces
- Gelabilitat (UNE 67028): 10 peces
- Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:
- Tolerància dimensional
- Planeïtat
- Gruix mínim de paret
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades.
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F74240.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
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- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 7723)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits següents en funció de la categoría.
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- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,
ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
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recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- En element estructural incloure la verificació:
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de
qualitat de producte.
- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
- Abans de començar l’ obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a
l’obra es faran els següents assaigs de qualitat:
- Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1)
- Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 )
- Massa (6 maons)
- En element estructural incloure la verificació:
- Massa: 6 peces
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): 6 peces
- Eflorescència (UNE 67029): 5 peces
- Succió (UNE-EN 772-11): 3 peces
- Absorció d’aigua (UNE 67027): 3 peces
- Gelabilitat (UNE 67028): 10 peces
- Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:
- Tolerància dimensional
- Planeïtat
- Gruix mínim de paret
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades.
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

B0F8 - SUPERMAONS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F85540.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb
forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa
i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
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- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 7723)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,
ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
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Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :

<=

valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
- Abans de començar l’ obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a
l’obra es faran els següents assaigs de qualitat:
- Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1)
- Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 )
- Massa (6 maons)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades.
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

B0FA - Familia 0FA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FA12A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
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- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 7723)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,
ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
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- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- En element estructural incloure la verificació:
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de
qualitat de producte.
- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
- Abans de començar l’ obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a
l’obra es faran els següents assaigs de qualitat:
- Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1)
- Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 )
- Massa (6 maons)
- En element estructural incloure la verificació:
- Massa: 6 peces
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): 6 peces
- Eflorescència (UNE 67029): 5 peces
- Succió (UNE-EN 772-11): 3 peces
- Absorció d’aigua (UNE 67027): 3 peces
- Gelabilitat (UNE 67028): 10 peces
- Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:
- Tolerància dimensional
- Planeïtat
- Gruix mínim de paret
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades.
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
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En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

B0FG - Familia 0FG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FG3JA3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual
o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.
S'han considerat els següents tipus de peces:
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm
i 1 cm de gruix aproximadament
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
MÈTODE DE │
GRUP I
│
GRUP IIa
│
GRUP IIb
│
GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │
E<=3%
│ 3%<E<=6%
│
6%<E<=10%
│
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1
│ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES
│ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2
│ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
B
│ Grup BI-a
│ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES
│
E<=0,5%
│
│
│
│
│
EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b
│
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut
en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%,
ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps
mínim de 24 h.
Eflorescències: Sense eflorescències
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Fissures: No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions: No s'han d'admetre
Gruix mínim:
┌───────────────────────────────────────┐
│Peça │
Mides
│ Gruix mínim │
│──────│──────────────────│─────────────│
│Cairó │
│
1
cm
│
│Tova │ 30x30 o 30x35 cm │
2,5 cm
│
│
│ 35x35 cm
│
3
cm
│
│
│ 40x40 cm
│
4,5 cm
│
│
│ 45x45 o 50x50 cm │
5
cm
│
└───────────────────────────────────────┘
ELABORACIÓ MANUAL:
Succió d'aigua: <= 0,05 g/cm2 x min
Absorció d'aigua: <= 20%
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Mides nominals │ Llargària │ Amplària │ Gruix
│
│────────────────│───────────│──────────│──────────│
│
14x14 cm
│ ± 5 mm
│
│ ± 3 mm
│
│
15x15 cm
│ ± 5 mm
│
│ ± 3 mm
│
│
20x20 cm
│ ± 6 mm
│
│ ± 3 mm
│
│
25x25 cm
│ ± 7 mm
│
│ ± 3 mm
│
│
30x30 cm
│ ± 8 mm
│
│ ± 4,5 mm │
│
35x20 cm
│ ± 9 mm
│ ± 6 mm │ ± 4,5 mm │
│
35x35 cm
│ ± 9 mm
│
│ ± 5 mm
│
│
40x40 cm
│ ± 10 mm │
│ ± 6,5 mm │
│
45x45 cm
│ ± 11 mm │
│ ± 7 mm
│
│
50x50 cm
│ ± 12 mm │
│ ± 7 mm
│
│
28x14 cm
│ ± 8 mm │ ± 5 mm │
│
│
29x14 cm
│ ± 8 mm │ ± 5 mm │
│
│
1cm de gruix │
│
│ ± 3 mm
│
│
2cm de gruix │
│
│ ± 4 mm
│
└──────────────────────────────────────────────────┘
ELABORACIÓ MECÀNICA:
Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l’ aspecte d’una superfície més gran de rajola.
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la
classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfí cie (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): <= 10%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 8 N/mm2
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67-101): >= 4
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
Caracterí stiques essencials:
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
- Reacció al foc: A1
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
- Coeficient de fricció : (per a zones peatonals):
El fabricant declararà el mètode
d’assaig utilitzat.
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el
mètode d’assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d’acord amb ISO 10545-12
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÁNICA):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- P er a usos interiors incloses zones de pas de transport públic i usos exteriors i acabats
de carretera per a cobrir àrees de circulació per a vianants o vehicular:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent informació:
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELABORACIÓ MECÀNICA:
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
ELABORACIÓ MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FHU200,B0FHJT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
MÈTODE DE │
GRUP I
│
GRUP IIa
│
GRUP IIb
│
GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │
E<=3%
│ 3%<E<=6%
│
6%<E<=10%
│
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1
│ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES
│ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2
│ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
B
│ Grup BI-a
│ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES
│
E<=0,5%
│
│
│
│
│
EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b
│
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l’ aspecte d’una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes
han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Caracterí stiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):
El fabricant declararà el mètode
d’assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el
mètode d’assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d’acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Caracterí stiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N. Assaig
ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental
d’objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Resistència al xoc tè rmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació
peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits
de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la
classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfí cie (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions
tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
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- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que
arribin a l’obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a la abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d’aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l’àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tè cniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
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- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.
Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
B0G1 - PEDRES NATURALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0G1JT00,B0G1JT01,B0G1JT02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o
cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de
ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir
les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre: longitud (l),
amplada ( b) i gruix (d).
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Els acabats superficials s’han d’ extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï
tats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3
- Pedra calcària: >= 20 kN/m3
- Pedra granítica: >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra
de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341 .
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 2 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 3 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm : 6 mm
- Llargària => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm : 3 mm
- Llargària => 700 mm : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: ± 3 mm
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- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de gruix: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de gruix: ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNEEN 12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm.
Les característiques segü ents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de
complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Longitud i amplària:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Longitud o amplària nominal en mm.
│
<600
│ >=600
│
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│
│ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm
│
±1mm
│ ±1,5mm │
│ Gruix d’arestes bisellades > 50mm
│
±2mm
│ ±3 mm
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplària: ±1mm
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- Gruix: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30
10%
-30<E<=80
±3 mm
-E>80
±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Longitud i amplària:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Longitud o amplària nominal en mm.
│
<600
│ >=600
│
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│
│ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm
│
±1mm
│ ±1,5mm │
│ Gruix d’arestes bisellades > 50mm
│
±2mm
│ ±3 mm
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges
del passador):
- Localització de l’eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola: ±2 mm
- Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix: ±1mm (mesurat des la cara exposada)
- Profunditat del forat: +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les tolerà ncies especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metàl·lics a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i
de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O
REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNEEN 1341):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors
declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge
CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha
d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L’ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
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- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en
el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS
(UNE-EN 1469):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
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- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en
el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:
- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que
arribin a l’obra
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d’aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d’elasticitat
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

-

Porositat aparent
Duresa al ratllat (Mohs):
Contingut d’ió sulfat
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta)
Gelabilitat
Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Control de característiques geomè triques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
Comprovació
de
les
característiques
geomètriques
sobre
10
peces
en
cada
subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d’arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
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Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre las 10 peces resultin satisfactoris.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z5025,B44ZI005,B44Z5A2A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
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- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNEEN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tè cniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes
de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
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S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la
superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de
cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del
PG3 per a obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO
898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
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En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es
permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar
fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de
fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar
els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
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No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura
del recipient.
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació
d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament
l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
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UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER
BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades)
i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
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- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document
corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material
es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents
condicions:
- Correspondè ncia en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de
qualitat de producte.
- Les unitats d’inspecció (UNE-EN 10025-2, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb un
pes màxim de:
- Per lot: 20 t
- Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/m); 60 t ( pes perfils > 100 kg/m); 80 t ( pes
perfils > 200 t)
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2):
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la
resistència a tracció i l’allargament, segons UNE-EN 10002-1
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 7438
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa
d’acer segons UNE-EN 7475-1, UNE-EN 7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6
mm, no requereixen assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025, Punt 7.3.2.1)
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- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rod ons) segons UNE-EN ISO 8492 (1
proveta)
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE
EN 10025-1, Apartat 10.1)de la composició de l’acer, amb determinació de:
Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349
Fòsfor: UNE 7029
Sofre: UNE 7019
Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2
I en acer laminat, a més a més:
Silici: UNE 7028
Manganès: UNE 7027
En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell (UNE-EN
ISO 6506).
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178) per mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació :
- Preparació d’ una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i
assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-1). Abans d’ aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple
de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes
- Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del
material base.
- En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió
del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE EN-ISO 14284 (UNE EN 10025-1)
- En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecà nics es prendran segons els
criteris establerts en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1.
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE EN ISO 377
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE EN 10002-1
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió
per xoc
(resiliència) s’aplicarà la UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments:
- Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm
- Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1
seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.
- Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran
2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
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s’està assajant. Si ambdó s resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomè tric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet,
fins a un 20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d’influència de la soldadura.

B4F - MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4F7JB02,B4F7JB01,B4F7JT01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara
superior, armats i formigonats, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop
completat a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament,
les
superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin
el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície.
Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les
prescripcions relatives al recobriment de les armadures.
Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o
ratllades.
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura.
L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant.
Cal declarar els següents valors d’acord amb UNE-EN 845-2:
- Capacitat portant
- Càrrega de flexió i deformació
- Absorció a l’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Massa per unitat d’àrea de la llinda
- Resistència al gel-desgel
- Comportament tèrmic
- Resistència al foc
Les llindes de fàbrica de ram de paleta
han de realitzar-se utilitzant formigó armat o
pretesat, morter de ram de paleta i peces de ram de paleta encofrades estructurals o no
estructurals seguint les diferents normatives que s’indica UNE-EN 845-2 punt 4.
Les llindes de fàbrica de ram de paleta l’armat ha d’estar protegit contra la corrosió.
Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent informació:
- Número i data d’emissió de la norma UNE-EN 845-2
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant.
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de
producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està destinat.
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- Ha d’estar convenientment
marcat indicant les aplicacions del seu us i, en el cas de
llindes que han d’aguantar més d’una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina
cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina la externa.
Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no rectangulars,
cal aportar un dibuix de la configuració amb les dimensions.
Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d’àrea de la llinda. La desviació respecte el
valor declarat no pot excedir el 5%.
Cal que s’especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm.
Toleràncies:
- Longitud; ±15 mm.
- Amplada i alçaria ±5 mm.
- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat
amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de
juliol.
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall,
albarà, factura o documentació adjunta junt amb la segü ent informació:
- Número de la norma UNE-EN-845-2
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant.
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de
producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està destinat.
- Ha d’anar marcat indicant les aplicacions del seu us i, en el cas de llindes que han
d’aguantar més d’una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà
indicar quina cara de la
llinda aguanta la cara interna del mur i quina la externa.
- Els dos últims dígits de l’any que en que s’ha imprès el marcatge
- Càrrega de flexió i la deformació establerta
- Absorció d’aigua.
- Permeabilitat al vapor d’aigua.
- Massa, massa per unitat d’àrea
- Resistència al gel-desgel.
- Especificació del material / revestiment d’acord amb annex C de UNE-EN 845-2.
- Comportament tèrmic.
- Resistència al foc.
- Tipus de llinda.
- Longitud de recolzament mínima.
- Longitud en mm.
- Amplària i alçada en mm.
- Configuració.
- Si s’exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats
- Si s’exigeix barrera antihumitat
- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com
a parts del producte.
- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de
manera que no tinguin contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
2: Dinteles.

B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
B4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4LF0401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses.
S'han considerat els elements següents:
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de
muntatge.
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a
l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent
informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, nú mero de
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui
necessari).
El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació
detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats
complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les
toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobriment del formigó, les característiques
superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals
esperades i les condicions d’elevació
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuï tats en el formigonament,
superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides
a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó)
es descriuen en
UNE-EN 13369 punt 4.1.
Tots els materials utilitzats en la fabricació
de les peces han de complir les condicions
fixades en la instrucció EHE-08 i UNE-EN 13369.
La resistència del formigó ha d’esser igual o su perior a C25/30 pels prefabricats armats i
C30/37 pels prefabricats pretesats.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió
ha
d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establer tes en la norma EHE-08
i UNE-EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat.
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Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria,
resistència a compressió i a flexió.
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la
seva col·locació i posada a l'obra.
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta.
Fissuració: Sense fissures visibles
Toleràncies:
Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1
Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d’elements pretesats poden adoptar-se 1,5
vegades aquest valor
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports
– que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària
superior a 1,5 metres, llevat d’indicació del propi fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a estructural:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número identificador de l’organisme de certificació;
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst;
- Informació de les característiques essencials:
- Resistència a compressió del formigó
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer)
- Resistència mecànica (per càlcul)
- Resistència al foc (per a la capacitat portant)
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica)
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Durabilitat
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una manera
o altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació
tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ acord amb la UNEEN corresponent del producte.
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents:
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Número identificador de la unitat
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a
mínim:
- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data
fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i
coincideixen amb les especificades al projecte executiu
L’element resistent que resulti malmè s quedant afectada la seva capacitat resistent en els
processos de transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic : Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes que no vagin
identificades o no disposin d’autorització d’us.
Control geomètric: Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes quan s’observin irregularitats
dimensionals.

B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4R11051.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils laminats tipus "L
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del
perfil.
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta
utilització.
Composició química de l'acer:
┌─────────────────────────────────────────┐
│
│
AISI 304
│
AISI 316
│
│
│─────────────────│──────────────────│
│ C │
<= 0,08%
│
<= 0,08%
│
│ Mn │
<= 2,00%
│
<= 2,00%
│
│ Si │
<= 1,00%
│
<= 1,00%
│
│ Cr │ 18,00% - 20,00% │ 16,00% - 18,00% │
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│ Ni │ 8,00% - 10,50% │ 10,00% - 14,00% │
│ Mo │
│ 2,00% - 2,50%
│
└─────────────────────────────────────────┘
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.
Toleràncies:
- Gruix: >= 2,5%
- Llargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 36016-1:1989 Aceros inoxidables. Parte I: Condiciones técnicas de suministro de barras,
alambrón y piezas forjadas
UNE 36016-2:1989 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos
planos para usos generales

B4Z - Familia 4Z
B4Z2 - Familia 4Z2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4Z22F20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armadura prefabricada constituïda per una malla plana formada per dos rodons longitudinals
paral·lels units, mitjanç ant soldadura, amb un filferro transversal (tipus escala) o a un
filferro en diagonal continu (tipus biga en gelosia).
S'han considerat les armadures següents:
- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
Tipus de malles:
- Malla de filferro soldat, tipus escala ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro lligat ( per a ús no estructural )
- Malla de metall expandit ( per a ús no estructural )
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfoliacions, porus, rascades ni desperfectes a la
seva superfície.
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El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de
l'armadura.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització.
La secció ha de ser constant i uniforme.
Cal que es declari si el producte està previst per a ús estructural o no estructural.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús estructural ha de ser >= 3,0 mm.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús no estructural ha de ser >= 1,25
mm.
L’armat transversal de les malles de filferro lligat s’ha de cargolar al voltant dels armats
longitudinals com a mínim 1,5 voltes.
Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d’ésser:
- Acer galvanitzat:
- Gruix mínim del revestiment: 0,4mm
- Límit elàstic característic del revestiment: 140 N/mm2
- Acer inoxidable:
- Gruix mínim del revestiment: 0,3mm
- Límit elàstic característic del revestiment: 210 N/mm2
Toleràncies:
- Malla de filferro soldat o filferro lligat:
- Longitud: ± 1,5%
- Amplària: ± 5 mm
- Gruix del perfil:
- ± 0,2mm si el gruix <= 2mm
- ± 0,4mm si el gruix > 2mm
- Mida de l’armat: ± 0,1mm
- Distància entre armadures: ± 3%
- Malla de metall expandit:
- Longitud: +5% a -2%
- Amplària: ± 5 mm
- Gruix del perfil: ± 0,5mm
- Àrea de la secció: ± 7 %
- Mida de l’obertura: ± 2mm
Informació a subministrar per malles d’ús estructural d’ acord amb UNE-EN 845-3:
- Referència del material de revestiment
- Ductilitat
- Resistència al tall de les soldadures
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l’armat longitudinal i transversal
- Longitud de solapament i adhesió
Informació a subministrar per malles d’ús no estructural d’acord amb UNE-EN 845-3:
- Referència del material de revestiment
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l’armat o revestiments
- Longitud de cavalcament i adhesió
El recobriment de protecció , en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l’armadura.
ACER GALVANITZAT EN CALENT:
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense
taques, esquerdes, discontinuitats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts
sense galvanitzar.
Gruix de la capa de zinc:
- Galvanitzat: >= 900 g/m2
- Galvanitzat + recobriment epoxi: >= 60 g/m2
Protecció de galvanització (UNE 37-504): Ha de complir
Adherència del recobriment (UNE 37-506): Ha de complir
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Puresa del zinc: >= 98,5%
ACER RECOBERT AMB RESINA EPOXI:
Gruix de la capa d'epoxi: >= 80 micres
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unitats.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d’anar acompanyat de la següent informació:
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant o representant
- Número de referència únic, nom o codi que identifiquin el tipus de producte que facin
referència a la descripció, designació i ús previst.
- Els dos últims dígits de l’any d’impressió del marcatge
- Informació sobre les característiques essencials:
- Límit elàstic armadura longitudinal
- Límit elàstic armadura transversal
- Ductilitat armat longitudinal
- Adhesió i longitud de cavalcament
- Durabilitat (comportament del material davant la corrosió)
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
UNE-EN 845-3:2006 Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería.
Parte 3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.

B5 - Familia 5
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZZAEJ0,B5ZZJLPT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per
ancoratge
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de
coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a
fixació de taulonet de suport de carener
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtingud a per
laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de
105x105 mm
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un
tub soldat a una base de 40x40 cm
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm
de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom
plisat
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bo nera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els
elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la
solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
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- Resistència a l'esqueixament: - 15%
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Material del junt │ Diàmetre │
Diàmetre
│
Gruix
│
│
│de la peça│
del junt
│ del junt
│
│
│
(mm)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Vis:
│
5,4
│
24
│
│
│Plom i ferro
│
5,5
│
24
│
>= 10
│
│
│
6,5
│
27
│
│
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Vis:
│
│
53 metall │ >= 7 metall │
│Metall i goma
│
│
50 goma
│ >= 10 goma │
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Clau: Plom
│
│ >= 20 exterior│
>= 2
│
│Clau: Pàstic
│
│ >= 15 exterior│
>= 5
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement
distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament
sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre
fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

recubrimientos

B6 - Familia 6
B61 - Familia 61
B61Z - Familia 61Z
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B61ZI010,B61ZJT00,B61Z3511.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a col·laborar en l'execució de parets i envans d'obra de fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Connector fet amb filferro d'acer inoxidable per a traves de parets en forma de doble
triangle o amb forma de Z o L amb dues volanderes de plàstic una per a trencaaigües i l'altra
per a fixació de plaques aïllants
- Connector fet amb rodó d'acer galvanitzat de 6 mm de diàmetre amb forma de Z, per a traves
de parets
- Perfil en forma d'U de PVC rígid per a bastiments de parets de vidre emmotllat
- Perfil de PVC rígid per a junts de de parets de vidre emmotllat
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer treballada a taller amb un o dos plecs
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer galvanitzat treballada a taller amb un
plec per a traves de parets
CONNECTOR DE DOBLE TRIANGLE:
Ha de tenir un trenat central amb un gir complet, com a mínim.
Radis de curvatura: >= 13 mm
Llargària del trenat central: >= 35 mm
El fabricant ha de declarar el gruix mí nim de la junta de morter per a cada tipus de clau.
El producte ha d’estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar
instruccions per a la seva manipulació.
Tolerància :
- Llargària: ±2,5 mm
CONNECTOR PER A TRAVES DE PARETS EN FORMA DE Z O L:
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures.
Els plecs han de quedar a escaire.
El fabricant ha de declarar el gruix mí nim de la junta de morter per a cada tipus de clau.
El producte ha d’estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar
instruccions per a la seva manipulació.
Tolerància :
- Llargària: ±2,5 mm
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
El fabricant ha de declarar el gruix mí nim de la junta de morter per a cada tipus de clau.
El producte ha d’estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar
instruccions per a la seva manipulació.
Tolerància :
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- Llargària: ±2,5 mm
PERFIL DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures.
Gruix:
- Perfil per a bastiment: 5 mm
- Perfil per a junts: 2 mm
ANCORATGE DE PLATINA D'ACER:
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures.
Els plecs han de quedar a escaire.
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Toleràncies:
- Llargària: + 3 mm, - 0 mm
- Amplària: ± 1 mm
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONNECTOR PER A TRAVÉS DE PARETS:
Subministrament: Empaquetats.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible
el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol.
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall,
albarà , factura o documentació adjunta i ha de contenir la següent informació:
- Número de la norma (UNE-EN 845-1)
- Nom del fabricant, marca identificadora i direcció registrada del fabricant o
representant.
- El número de referència únic, nom o codi que identifiqui el tipus de producte i el
relacioni amb la descripció i designació.
- Els dos últims dígits de l’any en que es va imprimir el marcatge
- Descripció del producte, nom genèric, material, dimensions, us previst, instruccions de
muntatge i tota la informació necessària d’acord amb la UNE-EN 845-1.
- Informació sobre els requisits essencials:
- Resistència a la compressió
- Resistència a la tracció
- Resistència al pandeig
- Capacitat de protecció contra l’aigua
- Resistència a tallant
- Característiques del rendiment de durabilitat (contra la corrosió)
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
PERFIL DE PVC:
Subministrament: En llargàries de 4 m en perfils per a bastiments i per a junts horitzontals,
en els perfils per a junts verticals la llargària està en funció de les mides de l'emmotllat
del vidre.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONNECTORS DE DOBLE TRIANGLE, EN FORMA DE Z O L.
UNE-EN 845-1:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
PERFIL PVC P/PARETS VIDRE
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6A - Familia 6A
B6AZ - Familia 6AZ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6AZ0010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del
reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl· lica
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6B - Familia 6B
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6B12200,B6B11200,B6B12311,B6B11311,B6B11I01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contí nua per a suport
de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin
pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
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- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície
plana l’extrem no travat del perfil)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referè ncia a l’aspecte i
característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
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- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Abans de començar l’ obra,
si varia el subministrament, i
per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B6M - MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA
B6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6ME2450.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'alumini per a formar l'estructura de mu ntants i travessers d'un tancament cortina,
amb tots els elements complementaris per a la subjecció dels vidres i els plafons, com son ara
els presors d'alumini, els distanciadors de poliamida, el junt de cautxú per al vidre i les
tapetes, d'alumini o de perfil de goma de silicona, segons el cas.
S'han considerat els tipus següents:
- Muntant central
- Muntant de cantonada cóncava
- Muntant de cantonada convexa
- Muntant de cantonada d'angle variable
- Travesser
S'han considerat els acabats següents:
- Anoditzat
- Lacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques dimensionals, la
forma i el color indicats a la DT.
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El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir
un valor que garanteixi que les fletxes dels perfils col· locats, amb la càrrega del
tancament, i la pressió de vent considerada per a la zona sigui menor a 1/500 a la llargària
dels perfils.
Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti
l'ensamblatge del conjunt del tancament cortina i la seva fixació als suports.
L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc.
Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix mínim de paret
de 2 mm.
Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el
mateix acabat superficial que la resta del perfil.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS
(QUALANOD), o en el seu defecte que aporti un certificat amb el resultat dels assajos
previstos a la norma UNE 38010.
Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013):
- Ambient normal amb neteja freqüent: > 15 micres
- Ambient marí o industrial: > 20 micres
Qualitat del segellat (UNE 38-017): valor =< 2
Resistència a la llum (UNE 38-024): => 9
Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8): Ha de complir
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en
el seu defecte aportar un certificar amb el resultat del assajos establerts per aquesta marca
de qualitat.
Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment:
- Pols: > 60 micres
- Pols en dues capes, una de fons i una opaca: > 110 micres
- Pintures líquides:
- PVDF en dues capes: > 35 micres
- PVDF metàl·liques a tres capes: > 45 micres
- Polièster de silicona sense primari: > 30 micres
- Altres pintures termodúctils: > 50 micres
- Pintures de dos components: > 50 micres
- Pintures electroforètiques: > 25 micres
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense
contacte directe amb el terra.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA

B6Z - Familia 6Z
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6ZZI010,B6Z1I020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a la formació de la caixa de persiana.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de persiana de ceràmica armada, de formigó armat o d’ escuma de poliestirè expandit
per a revestir
- Peça ceràmica en forma de L, per a formar juntament amb d'altres, la caixa de persiana
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir esquerdes, buits, deformacions ni escantonaments a les arestes.
Expressió de les mides: Alçària x fondària
Toleràncies:
- Fondària:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Material
│
Fondària de la peça
│
│
│─────────────────────────────────────────│
│
│4 cm
16 cm
20 cm
25 cm
│
│───────────│─────────────────────────────────────────│
│Ceràmica
│
- ± 3 mm
± 4 mm
± 5 mm │
│Formigó
│± 2 mm
± 3 mm
± 3 mm
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘
- Llargària: ± 1,5% llargària nominal
- Alçària: ± 3 mm
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA:
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut
en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i posterior dessecatge a una temperatura de 105°C) en mes d'un 10%,
ni han de provocar més escrostonaments dels admesos
un cop s'hagin submergit en aigua un
temps mínim de 24 h.
Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Escrostonats, superfície afectada: <= 15%
Fissures: No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions: No s'han d'admetre
Succió d'aigua (UNE 67-031): <= 0,15 g/m2 min
Absorció d'aigua (UNE 67-027): <= 22%
Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable
Envanets entre forats: >= 0,5 cm
Envanet entre forat i cara exterior: >= 0,6 cm
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m
CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT:
Gruix: >= 3 cm
Resistència a la compressió del formigó: >= 17,5 N/mm2
Absorció d'aigua, en pes: <= 6%
ESCUMA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT:
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Reacció al foc classe M1
Densitat: 30-35 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA:
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT:
Subministrament: Ha d'arribar a l'obra amb la resistència prevista.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 - Familia 7
B71 - Familia 71
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B712A09A,B711I010,B711S080.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.
S’han considerat els tipus de làmines següents:
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o và ries armadures, recobriment bituminós i acabat
antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polí mers sense armadura, fabricada per extrussió i
calandratge.
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplà stic estirè-butadièestirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats,
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades
por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
- LBA: Là mines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures,
recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha
de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl· lica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester
- FV: Feltre de fibra de vidre
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- FP: Feltre de poliester
- PE: Film de poliolefina
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de poliester
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- TPP: Teixit de polipropilè
- AL: Alumini
- NA: Sense armadura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al
material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberà ncies, clivelles, forats)
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge,
amb la finalitat d'augmentar la resistè ncia al lliscament del recobriment bituminós i de
compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra
mineral uniformement repartit, encastat a la là mina i adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte
herbicida o repelent de les arrels.
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit,
al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a
10°C.
Incompatibilitats:
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfà
ltica o derivats.
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb
productes de base de quitrà o derivats.
LÀMINES LBA, LO O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a
l'enrotllar-se.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN
ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109): <= valor declarat per el fabricant
- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):
Tolerància declarada per el fabricant en les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant
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- Amplària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-1): ± 20 mm/10 m
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada pel fabricant
- Gruix (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada per el fabricant
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1): <=
valor declarat pel fabricant
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·
lica (UNE-EN 1108): <= valor declarat pel fabricant
- Envelliment artificial, en làmines que han d’anar col·locades en la capa superior
de la
membrana (UNE-EN 1296):
- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:
- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):
Tolerància declarada pel
fabricant
- Resistè ncia a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):
Tolerància
declarada pel fabricant
- Làmines sense protecció
superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):
Ha de complir
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039): ± 30% en massa de grànuls
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D’ ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil.laritat
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d’estructures enterrades
- Durabilitat de l’estanquitat front a l’envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):
Ha de complir
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):
Ha de
complir
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor
declarat pel fabricant
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:
El material antiadherent pot ser un film de plà stic o paper siliconat i ha de complir les
especificacions de la UNE 104206.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme,
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim emmagatzematge:
- Làmines autoadhesives: 6 mesos
- Resta de làmines: 12 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D’ ESTRUCTURES ENTERRADES:
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas.
Definiciones y características.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D’ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d’arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,
altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Condicions d'emmagatzematge
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d’armadura, tipus
de recobriment
- Tipus d’acabat superficial i sistema d’instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern
de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern
de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O
D’ESTANQUITAT D’ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d’armadura, tipus
de recobriment
- Tipus d’acabat superficial i sistema d’instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
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- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida
la Marca AENOR, d’acord amb la UNE 36530 , o en el seu defecte ha de presentar el resultat
positiu dels assajos establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat,
independent del fabricant.
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2):
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Capacitat d’esser plegat: UNE 104281-6-4
- Absorció d’aigua en massa: UNE 104281-6-11
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16
- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1
(en làmines bituminoses no protegides:)
- Massa: UNE - EN 1849-1
(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)
- Fluència: UNE 104281-6-3
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d’amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀ MINES BITUMINOSES:
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ
MINERAL:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
La presa de mostres del material es realitzarà d’acord amb la UNE-EN 13416.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

B77 - Familia 77
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7711A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de polietilè
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat per el fabricant per les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ): <= temperatura de doblegat en fred declarada
per el fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
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La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut ( UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor
declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat per el fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat per el fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres
formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l’aigua (estanquitat als líquids) (EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistè ncia a l’esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
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- Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i
obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (EN 14414)
Característiques
complementaries
per
a
condicions
d'us
específiques
en
làmines
d’impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2)
Característiques essencials en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques
en làmines per a
abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (EN 14414)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de
impermeabilización frente a fluídos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de cofinamiento
secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d’arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,
altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
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identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per a
sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per a sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del ## F 1:
- Resistència al pas del vapor d’aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE
del producte
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d’aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc
classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida
la Marca AENOR, d’acord amb la UNE 36530 , o en el seu defecte ha de presentar el resultat
positiu dels assajos establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat,
independent del fabricant.
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2):
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l’impacte.
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a làmines d’alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
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- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resistè ncia a la percussió (UNE-EN 13956)
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en la UNE-EN
13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420:1989)
- En casos especials, s’inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistè ncia específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d’amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

B7B - Familia 7B
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B1JT00,B7B1JT01,B7B1I020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
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- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos:
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
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- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en
drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en
moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
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- Característiques
- Allargament
- Punxonament
- Resistència
- Eficàcia de

essencials:
a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç,
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i
protecció:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació,
- Productes per a canals de Funció: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2):
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada
subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es
realitzaran els assaigs segü ents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb las
desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a
l’especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE
POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

B7C - Familia 7C
B7C1 - Familia 7C1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C100N0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats
aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius.
S'han considerat els materials següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumò gen, de densitat 35
o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar
- Morter d’escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat
450/500 kg/m3, en
sacs o pastat per projectar
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Morter de calç amb perlita i vermiculita , en sacs o pastat per a projectar
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.
Conductivitat tèrmica: <= 0,023 W/m K
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de
pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.
Conductivitat tèrmica:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Subministrament
│ Densitat aparent
│Conductivitat tèrmica │
│
│
(kg/m3)
│
(W/m K)
│
│──────────────────────│─────────────────────────│───────────────────────│
│en sacs
│escaiola
800
│ escaiola <= 0,35
│
│
│perlita
110-130
│ perlita
<= 0,052
│
│
│mescla en sec 450-500
│
│
│──────────────────────│─────────────────────────│───────────────────────│
│pastat per a projectar│650-750 (aplicat i sec) │
<= 0,081
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1: A1 o A2-s1,d0
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C): >= 50
MORTER DE CIMENT I PERLITA:
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua
i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat
per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques del material:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Característiques de la perlita
│ Característiques del morter
│
│──────────────────────────────────│────────────────────────────────────│
│Densitat
│ <= 120 kg/m3
│Densitat
│ 0,5 - 0,6 g/cm3
│
│
│
│(endurit i sec)│
│
│──────────────│───────────────────│───────────────│────────────────────│
│Conductivitat │
<=0,052 W/m K
│Conductivitat │ <= 0,070 W/ m K
│
│tèrmica
│
│tèrmica
│
│
│──────────────│───────────────────│───────────────│────────────────────│
│Granulometria │
<= 3 mm
│Resistència a │ >=0,8 N/mm2
│
│
│
│la compressió │
│
│──────────────│───────────────────│───────────────│────────────────────│
│
│
│Reacció al foc │ A1 o A2-s1,d0
│
│
│
│(UNE-EN13501-1)│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir
aigua en la proporció
adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a
projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques de la vermiculita:
- Granulometria: 2 - 6 mm
- Densitat: 80/100 kg/m3
Densitat de la mescla seca: 270/290 kg/m3
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la
Recepción de Cementos RC-08."
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s’ha d’afegir
aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a
projectar, la mescla porta l’aigua i els posibles additius.
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les
proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Subministrament: En el seu envà s, de manera que no s’alterin les seves característiques.
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material
ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada.
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de
col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny
i de manera que no s'alterin les seves característiques.
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny
i de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps màxim recomanat
d’emmagatzematge 1 any.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Pes net o volum
- Distintiu del control de qualitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3):
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l’obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs següents:
- Densitat aparent.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)
- A criteri de la DF
es poden demanar addicionalment, la resta d’assaigs d’identificació
recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material.
OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D’ESCUMA DE POLIURETÀ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l’obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents,
mitjanç ant un laboratori acreditat i extern:
- Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845)
- Homogeneïtat de l’escuma segons DOGC 2267 Ordre de 11-11-1996
- Assaigs d’escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran els materials que no arribin a l’ obra acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

B7C2 - Familia 7C2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B7C2EA60,B7C2P100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma ad
ient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- L o A < 1000 mm: ±8 mm
- L o A >= 1000 mm: ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- L o A < 1000 mm: ±7 mm
- L o A 1000 a 2000 mm: ±14 mm
- L o A 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- L o A > 4000 mm: ± 35 mm
La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202): <= 0,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ress alts per allotjar els conductes de calefacció, la
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de poliestireno extruído (XPS). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara
i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la
UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d’aigua (assajat segons UNE- EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. d e la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
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foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3):
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l’obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d’identificació següents:
- Densitat (UNE-EN ISO 845)
- Conductivitat tèrmica ( UNE 92201:1989 o UNE 92202:1989)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 12086-2)
- Resistència a la compressió (UNE 53205)
- Coeficient de dilatació (UNE 53126:1979 )
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí
stiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

B7C4 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C4S300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria
o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el
doble del pes de l’element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat per el fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):
>= Nivell declarat per el
fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat per el fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat per el fabricant
- Absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609): <= 1,0 kg/m2
- Absorció d’aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609): <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): <= valor declarat per el
fabricant
- Resistència al vapor d’aigua (EN 12806): >= valor declarat per el fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431):
Valor declarat por el fabricant dins dels límits de las
toleràncies del en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
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La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (EN 822): ± 1,5%
- Gruix (EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en
funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d’elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
industriales de lana mineral (MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara
i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
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Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3):
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
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- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l’obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d’identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE EN 12667o UNE EN 12939)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí
stiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

B7C9 - Familia 7C9
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C9T600,B7C9P800,B7C9H600,B7C9BF04,B7C9HA00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria
o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el
doble del pes de l’element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
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- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat per el fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):
>= Nivell declarat per el
fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat per el fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat per el fabricant
- Absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609): <= 1,0 kg/m2
- Absorció d’aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609): <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): <= valor declarat per el
fabricant
- Resistència al vapor d’aigua (EN 12806): >= valor declarat per el fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431):
Valor declarat por el fabricant dins dels límits de las
toleràncies del en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (EN 822): ± 1,5%
- Gruix (EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en
funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d’elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
industriales de lana mineral (MW). Especificación.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara
i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
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- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3):
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l’obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d’identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE EN 12667o UNE EN 12939)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí
stiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ1A00,B7CZ1600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i
massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la
placa que cal fixar.
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El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de
resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
B7D2 - MORTERS IGNÍFUGS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7D20023.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Morter per a la protecció contra el foc d’elements estructurals i tancaments.
S'han considerat els materials següents:
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.
- Morter de llana de roca i ciment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Mescla preparada. Si el subministrament é s en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions
adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja
homogènia i sense segregacions, la quantitat d’aigua ha de ser l’especificada per el
fabricant.
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:
Granulometria:
- Perlita: 0 - 3 mm
- Vermiculita: 2 - 6 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny
i de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net o volum

B7D6 - PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7D6BF01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgàniques resistents al foc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
Densitat
¦ Gruix
¦ Tolerància ¦ Dilatació 100%¦
Dilatació
¦
¦
seca
¦
¦ del gruix ¦
d’aigua
¦
tèrmica
¦
¦
¦
¦ estàndar ¦
¦ (20-600ºC)
¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦
870 kg/m3
¦ 6-10 mm ¦
10%
¦
0,39 mm/m
¦-6,4x10E-6m/m°C¦
¦
¦ 12-20 mm ¦
1 mm
¦
¦
¦
¦
¦ 25 mm
¦
1,5 mm
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦
500 kg/m3
¦
¦
0,5 mm
¦
0,90 mm/m
¦-2,5x10E-6m/mºC¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦
450 kg/m3
¦
¦
0,5 mm
¦
0,87 mm/m
¦-2,5x10E-6m/mºC¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 3 mm
- Amplària nominal: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les plaques s’han de subjectar pels extrems i s’ han de traslladar en posició
vertical.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7DZD252,B7DZD282,B7DZE100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials diversos per a complementar l’aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Imprimació de resines termoplàstiques
- Abraçadora amb material intumescent
- Coixinets intumescents
- Escuma
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses)
funció dels paràmetres especificats.
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
Ha de ser impermeable a l’aigua i a l’oli.
Pes específic: 14 kN/m3
Temps d’assecatge (20ºC i 65% humitat relativa): 12 hores
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent
COIXINETS INTUMESCENTS:
No han d’estar trencats ni deteriorats.
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
Consistència: Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades
Temperatura d’aplicació: 5ºC a 30ºC
Enduriment inicial: 6 a 10 minuts
Retracció (1dia): 0-1%
Retracció (5dies): 0,5-1,5%
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
Temperatura d’aplicació: >5ºC
Densitat: Aprox. 900 kg/m3

en

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
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Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d’ús.
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.
COIXINETS INTUMESCENTS:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d’ús.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
Emmagatzematge: En envasos d’alumini, protegit de la intempèrie.
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:
Unitat d’element realment col·locat a l’obra segons les especificacions de la DT.
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT
CÀLCIC:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7J - Familia 7J
B7J1 - Familia 7J1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J1I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.
S'han considerat els tipus següents:
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- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o
extern
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a
500 mm d’amplària, per a junt intern de treball o dilatació
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació
intern
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació
extern
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o
extern
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a
l'exterior
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un
recorregut mà xim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380
mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de
dilatació extern
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o
altres defectes.
Característiques morfològiques:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Material
│Forma
│ Amplària │ Gruix
│
│del junt
│
│del perfil │ (mm)
│
│
│
│
(mm)
│
│
│────────────│──────────────────────│───────────│──────────────│
│Elastomèric │Ànima circular
│ 200-250 │ >= 9
│
│
│
│ 300
│ >= 10
│
│
│
│ 350-400 │ >= 12
│
│
│
│ 500
│ >= 13
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima circular amb
│ 300-350 │ >= 10
│
│
│xapa d'acer
│ 400
│ >= 11
│
│
│
│ 500
│ >= 12
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima quadrada
│ 250-500 │ >= 6
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana per a
│ 150-230 │ >= 7
│
│
│junt de treball intern│ 250-350 │ >= 8
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana per a
│ 250-500 │ >= 6
│
│
│junt de treball extern│
│
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana amb xapa │ 270
│ >= 7
│
│
│d'acer
│ 310
│ >= 8
│
│────────────│──────────────────────│───────────│──────────────│
│PVC
│Ànima oval
│ 100
│ >= 2; 2,5
│
│
│
│ 150-190 │ >= 2,5; 3,5 │
│
│
│ 240
│ >= 3; 4
│
│
│
│ 320-350 │ >= 3,5: 4,5 │
│
│
│ 500
│ >= 4; 6
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima omega
│ 250
│ >= 3; 5
│
│
│
│ 350
│ >= 4; 6
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
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│
│Forma d'U
│ 45-60/30 │ >= 4; 4,5
│
│
│
│
50/20 │ >= 3,5; 4
│
│
│
│
60/50 │ >= 4,5; 5
│
│
│
│ 95-130/30 │ >= 5; 6
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana o qua│ 150
│ >= 2,5; 3,5 │
│
│drada per a junt
│ 190
│ >= 2,5; 4
│
│
│intern
│ 240
│ >= 3; 4
│
│
│
│ 320-350 │ >= 3,5; 5
│
│
│──────────────────────│───────────│──────────────│
│
│Ànima plana ó qua│ 190
│ >= 2,5; 3,5 │
│
│drada per a junt
│ 240-320 │ >= 3; 4
│
│
│extern
│ 250
│ >= 4; 5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Característiques físiques i mecàniques:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Material
│ Resistència
│Allargament fins │
Duresa
│
│
│ a la tracció
│ al trencament
│(unitats Shore A)│
│
│
(N/mm2)
│
│
│
│────────────│─────────────────│─────────────────│─────────────────│
│Elastomèric │ >=10
│
>= 380%
│
57-67
│
│PVC
│ >=12
│
>= 300%
│ aprox. 70
│
│Metàl·lic
│ >=100
│
>= 350%
│
57-67
│
│
│(ASTM D-412)
│ (ASTM D-412)
│(ASTM D-2240)
│
│Cautxú
│
│
>= 250%
│
60-70
│
│
│
│ (ASTM D-412)
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
PERFIL ELASTOMÈRIC:
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i
han de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin
utilitzar en junts de dilatació o treball, interns.
Característiques dimensionals:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Forma
│ Amplària del perfil │ Amplària del tub central │
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────────────│─────────────────────│───────────────────────────│
│ Ànima circular │ 200 - 400
│ >= 38
│
│
│─────────────────────│───────────────────────────│
│
│ 500
│ >= 45
│
│
│
│ >= 42 (perfil amb xapa
│
│
│
│ d'acer)
│
│────────────────│─────────────────────│───────────────────────────│
│ Ànima quadrada │ 250, 350, 500
│ >= 25
│
│
│ 300
│ >= 30
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Resistència a l'esqueixament: >= 8 N/mm2
Deformació remanent per tracció: <= 20%
Deformació amb el betum calent: Nul·la
Temperatura d'utilització: Entre -20°C i +60°C
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció
circular, rectangular, oval o omega.
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per
ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola
cara i l'altra ha de quedar llisa.
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui
utilitzar en junts de dilatació externs.
Perfil per a junt extern:
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Material
│Amplària del perfil │Alçària de les nervadures│
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│────────────────────│─────────────────────────│
│Elastomèric
│
150-500
│
>= 25
│
│PVC
│
190
│
>= 15
│
│
│
240
│
>= 17
│
│
│
250
│
>= 40
│
│
│
320
│
>= 20
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques
compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt.
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal
utilitzada per al desglaç de carreteres.
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de
tenir una superfície antilliscant.
Característiques dimensionals:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Recorregut màxim │ Gruix │Amplària del perfil │
│
(mm)
│ (mm)
│
(cm)
│
│
│
│─────────────────────│
│
│
│ mascle │ femella
│
│───────────────────│────────│─────────│───────────│
│ 30 │ sense dents │>= 22
│ >= 15,5 │ >= 13
│
│ 50 │
amb dents │>= 33
│ >= 26
│ >= 14,5
│
│ 50 │ sense dents │>= 33
│ >= 21
│ >= 15,5
│
│ 75 │
amb dents │>= 39
│ >= 33
│ >= 19
│
│ 75 │ sense dents │>= 39
│ >= 25
│ >= 19
│
│100 │
amb dents │>= 47
│ >= 41
│ >= 25
│
│100 │ sense dents │>= 47
│ >= 29
│ >= 25
│
│150 │
amb dents │>= 50
│ >= 57,5 │ >= 36
│
│200 │
amb dents │>= 50
│ >= 75
│ >= 45
│
│250 │
amb dents │>= 57
│ >= 91
│ >= 56
│
│300 │
amb dents │>= 90
│ >= 92
│ >= 55
│
│400 │
amb dents │>= 90
│ >= 102 │ >= 65
│
│500 │
amb dents │>= 90
│ >= 111 │ >= 75
│
└──────────────────────────────────────────────────┘
Característiques de l'elastòmer:
- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87): >= 100 N/mm2
- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87): >= 350%
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91): 57 - 67
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298 ): Trencament de l'elastòmer
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25%
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88 ):
- Duresa, variació: ± 15
- Resistència, variació: ± 15%
- Allargament al trencament, variació: - 40%
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10%
- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91 ): No ha de tenir fissures
Característiques del metall:
- Límit elàstic de l'acer: >= 2350 N/mm2
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de
secció
rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha
d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en
recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda.
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada
al neoprè.
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contí nua. Ha de dur els
retalls necessaris per tal de permetre els moviments del junt.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la
intempèrie i als agents atmosfèrics.
La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l’evacuació de l’aigua.
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns.
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:
- Cautxú cloroprè: > 60%
- Sutge: > 25%
- Material auxiliar: < 15%
- Cendra: < 5%
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus
extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la
intempèrie i als agents atmosfèrics.
El perfil de material elastòmers ha d’estar obtingut del cautxú amb materials d’addició i
vulcanitzats.
Els materials per als junts han d’estar fabricats a partir d’un cautxú
resistent a l’ozó, i no han de confiar aquesta resistència a una protecció superficial que pot
ser eliminada per abrasió , rentat o altres procediments.
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la
documentació tècnica.
En la inspecció
visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials
importants, ni irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d’obturació.
Resistència a tracció (UNE 53510): >= 12 MPa
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): >= 250%
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511): <= 40%
Duresa. IRHD (UNE 53549): 55 - 60
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548):
- Duresa, variació: + 12
- Resistència a la tracció, variació: - 20%
- Allargament fins al trencament, variació: - 25%
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1 ): No ha de tenir fissures
Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817): 0 a +5 %
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als
olis i betums i a temperatures entre -30°C a +120°C.
Amplària total del perfil: 65 mm
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:
Adherència amb la xapa d'acer: Trencadura de l'elastòmer
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.
PERFIL METÀL·LIC:
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Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFIL ELASTOMÈRIC:
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del
material y ensayos.
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas
entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:
- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció
del corresponent
certificat de qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que
el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada
mesura).
- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d’identificació
previstos en les especificacions en funció de la tipologia del junt.
En els perfils de cautxú s’han de realitzar els assaigs següents:
- Duresa (IRHD) (UNE-ISO 48)
- Resistència a la tracció (UNE 53510)
- Allargament fins al trencament (UNE 53510)
- Deformació remenen per tracció
- Deformació remenen per compressió (UNE 53511 i UNE-ISO 188) amb determinació de:
- Variació duresa (IRHD) (UNE-ISO 48)
- Variació resistència a tracció (UNE 53510)
- Variació allargament (UNE 53510)
- Resistència a l’ozó (UNE 53558-1)en cas d’ambients agressius
- Variació de volum en aigua (7 dies, temperatura ambient) (UNE-ISO 1817)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTR ES EN PERFILS DE NEOPRÈ:
- Les provetes s’obtindran de l’article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529.
- Si les provetes especificades en algun mètode d’assaig particular, no es poden preparar a
partir d’ articles acabats, es prendran de plaques d’assaig de dimensions convenients
fabricades a partir del mateix lot de barreges que el utilitzat per a l’article acabat, en
condicions de vulcanització comparables a les de la producció industrial.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ:
- Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF
- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros.
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÉ O
CAUTXÚ:
- No s’autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent
certificat de control de fabricació.
- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts
compleixin les especificacions.

B7J5 - Familia 7J5
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J5JT00,B7J500ZZ,B7J50010,B7J50090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus massilla │Densitat │Temperatura │Deformació │Resistència a│
│
│ a 20°C
│d'aplicació │màx. a 5°C │ temperatura│
│
│ (g/cm3) │
│
│
│
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│ 20-30%
│ -45 - +200°C│
│Silicona àcida │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│ 20-30%
│
│
│ó bàsica
│
│
│
│
│
│Polisulfur
│ >= 1,35 │ -10 - +35°C│
30%
│ -30 - +70°C │
│bicomponent
│
│
│
│
│
│Poliuretà
│
1,2
│
5 - 35°C │ 15-25%
│ -30 - +70°C │
│monocomponent
│
│
│
│
│
│Poliuretà
│ 1,5-1,7 │
5 - 35°C │
25%
│ -50 - +80°C │
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│bicomponent
│
│
│
│
│
│Acrílica
│ 1,5-1,7 │
5 - 40°C │ 10-15%
│ -15 - +80°C │
│De butils
│1,25-1,65 │ 15 - 30°C │
10%
│ -20 - +70°C │
│D'óleo-resines │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│
10%
│ -15 - +80°C │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Característiques mecàniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus massilla
│Resistència a│Mòdul d'elasticitat al │ Duresa │
│
│ la tracció │100% d'allargament
│Shore A │
│
│
(N/mm2)
│ (N/mm2)
│
│
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│
│Silicona neutra │
>= 0,7
│
0,2
│12° - 20°│
│Silicona àcida
│
>= 1,6
│
0,5
│25° - 30°│
│ó bàsica
│
│
│
│
│Polisulfur
│
>= 2,5
│
│
60°
│
│bicomponent
│
│
│
│
│Poliuretà
│
>= 1,5
│
0,3
│30° - 35°│
│monocomponent
│
│
0,3 - 0,37 N/mm2
│
│
│
│
│(polimerització ràpida)│
│
│Poliuretà
│
│
1,5
│
│
│bicomponent
│
│
│
│
│Acrílica
│
│
0,1
│
│
│De butils
│
│
│15° - 20°│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
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MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials :
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Principal mecanisme d’adormiment
│
│
│───────────────────────────────────────────────────│
│
DESCRIPCIÓ
│
Pasta d’assecat
│ Pasta d’adormiment
│
│
│(en pols o llesta per l’ús)│
(Només en pols)
│
│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│
│Pasta de farcit
│
1A
│
1B
│
│Pasta d’acabat
│
2A
│
2B
│
│Compost mixt
│
3A
│
3B
│
│Pasta sense cinta
│
4A
│
4B
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ Penetració a
│Fluència a 60°C │Adherència
│
│ Tipus │Densitat │25°C,150g i 5s │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C│
│massilla │(g/cm3) │UNE 104-281(1-4)│
(mm)
│UNE 104-281(4-4)│
│
│
│
(mm)
│
│
│
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│
│Cautxú
│1,35-1,5 │
<= 23,5
│
<= 5
│ Ha de complir │
│asfalt
│(a 25°C) │
│
│
│
│Asfàltica│ 1,35
│
<= 9
│
<= 5
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
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Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para
especificaciones y métodos de ensayo.

placas

de

yeso

laminado.

Definiciones,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
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- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d’adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’
acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.

B7JZ - Familia 7JZ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ00E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper :
- Amplària< 0,4%
- Longitud <2,5%
Resistència al trencament >=4,0N per mm d’amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
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IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc
sec. S'ha de protegir de les gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para
especificaciones y métodos de ensayo.

placas

de

yeso

laminado.

Definiciones,

B7Z - Familia 7Z
B7Z2 - Familia 7Z2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B7Z24000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3 ): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s’ha d’apreciar guerxament, degoteig ni formació
de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s’ha d’apreciar clivellament, escates ni pèrdua
d’adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3 ): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
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Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l’emulsió fresca: Total
Solubilitat en aigua de l’emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s’ha d’apreciar guerxament, degoteig ni formació
de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s’ha d’apreciar clivellament, escates ni pèrdua
d’adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la
DF que comprovarà els sistemes de transport i càrrega i les condicions d’em magatzematge per
tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l’aprovació corresponent,
es suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les
característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la normativa vigent o al
plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización.
Emulsiones asfálticas.

Materiales

bituminosos

y

bituminosos

modificados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de
condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l’assaig:
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot
determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Els resultats dels assaigs i els valors del certificat de identificació , han de complir les
limitacions establertes en el plec.

B8 - Familia 8
B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
B81Z - Familia 81Z
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B81ZB9K0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cantoneres per a arestes.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes
laterals de la mateixa xapa perforada o desplegada
- Cantonera d'alumini per a arestes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions.
Llargària: >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
- Perfils d'acer galvanitzat: >= 3 cm
- Perfils d'alumini: >= 2,5 cm
Gruix de la xapa: >= 0,6 mm
Toleràncies:
- Fletxa: ± 3 mm
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada: >= 275 g/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B83 - Familia 83
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83ZA700,B83Z2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
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S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’
alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i
estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els
siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície
plana l’extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
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Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions
mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de
gruix.
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’ alumini, amb perforacions per fixar els
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici.
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecà niques
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a
la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
+- --------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’ embalatge, o la
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent
informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
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- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques
aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

en

les

que sigui

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84ZB0E0,B84ZB0JT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la
formació de cels rasos de plaques o lamel· les, amb entramat vist o ocult.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els
siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre
els perfils quan es col·loquin.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm
Protecció de la galvanització: >= 275 g/m2
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B88 - MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B881I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, d’àrids, aigua i, de vegades,
d’adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter per a revestiments d’ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit
i sec, que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s’aplica en una capa que
compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i u sualment és
de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s’utilitza per murs
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i
una permeabilitat al vapor d’aigua elevades , així com una reduïda absorció de l’aigua per
capil·laritat.
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques
d’aïllament tèrmic.
- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a
textures ratllades o a la tirolesa.
MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1:
Característiques del morter fresc:
- Temps d’utilització. Valor que declara el fabricant d’acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s’han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d’unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d’aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d’aigua després d’assaig de AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d’aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d’aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
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- Durabilitat per a morter monocapa (OC) d’acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles
de gel/desgel) i per la resta de morters d’acord amb les disposicions vàlides en el lloc
previst d’utilització.
Propietats del morter endurit:
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):
-CS I: 0,4 a 2,5 N/mm2
-CS II: .1,5 a 5,0 N/mm2
- CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV: >=6N/mm2
- Absorció d’aigua per capil·laritat (W):
- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2: c<=0,20 kg/m2 min0,5
- Conductivitat tèrmica (T):
- T1: <= 0,1 W/m K
- T2: <= 0,2 W/ m K
PASTA VINÍLICA:
Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i
additius.
Característiques físiques:
- Pigments: 9%
- Càrregues minerals:
- Textura ratllada: 67%
- Textura tirolesa: 65%
- Lligants i additius en sec: 9%
- Aigua i caolescents:
- Textura ratllada: 15%
- Textura tirolesa: 20%
- Densitat:
- Textura ratllada: 1,75 a 1,85 kg/dm3
- Textura tirolesa: 1,8 kg/dm3
- Contingut de cendres a 450ºC:
- Textura ratllada: 75 a 80%
- Textura tirolesa: 73%
- Extracte sec a 105ºC:
- Textura ratllada: 80 a 95%
- Textura tirolesa: 80%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1:
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para
revoco y enlucido.
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PASTA VINÍLICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTERS MONOCAPA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom o marca d’identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d’aigua (per morters per ésser utilitzats al exterior)
- Permeabilitat al vapor d’aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a
l’aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters
OC
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PASTA VINÍLICA:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Color (UNE 48103)
- Capacitat de l'envàs
- Data de caducitat
- Rendiment
- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació
- Instruccions d'ús i d'aplicació
- Temps d'assecatge al tacte
- Toxicitat i inflamabilitat
- Incompatibilitats i atacs físics o químics
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN PASTA VINÍLICA:
Inspecció de les condicions de subministrament (etiquetatge).
Abans de començar l'obra, o si varia el subministra ment, es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
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incloent els resultats dels assaigs d’identificació
indicats a les especificacions,
realitzats per un laboratori acreditat.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MORTER MONOCAPA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PASTA VINÍLICA:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

B881 - ESTUCS I MONOCAPES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B881I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Morters per a arrebossats.
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d’àrids, aigua i, de vegades,
d’adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter per a revestiments d’ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit
i sec, que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s’aplica en una capa que
compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és
de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s’utilitza per murs
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i
una permeabilitat al vapor d’aigua elevades , així com una reduïda absorció de l’aigua per
capil.laritat.
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques
d’aïllament tèrmic.
Característiques del morter fresc:
- Temps d’utilització. Valor que declara el fabricant d’acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s’han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
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-

Resistència d’unió (adhesió): EN 1015-12
Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
Absorció d’aigua per capil.laritat: EN 1015-18
Penetració d’aigua després d’assaig de AAC: EN 1015-18
Permeabilitat al vapor d’aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
Coeficient de permeabilitat al vapor d’aigua: EN 1015-19
Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
- Durabilitat per a morter monocapa (OC) d’acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles
de gel/desgel) i per la resta de morters d’acord amb les disposicions vàlides en el lloc
previst d’utilització.
Propietats del morter endurit:
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):
-CS I: 0,4 a 2,5 N/mm2
-CS II: .1,5 a 5,0 N/mm2
- CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV: >=6N/mm2
- Absorció d’aigua per capil.laritat (W):
- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2: c<=0,20 kg/m2 min0,5
- Conductivitat tèrmica (T):
- T1: <= 0,1 W/m K
- T2: <= 0,2 W/ m K
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom o marca d’identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d’aigua (per morters per ésser utilitzats al exterior)
- Permeabilitat al vapor d’aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a
l’aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters
OC
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
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- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para
revoco y enlucido.

B89 - Familia 89
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZI001,B89ZB000,B89ZT000,B89ZBJT0,B89ZNE00,B89ZAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
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- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE

dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16
02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a la abrasió d’una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a la abrasió d’una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.

B8A - Familia 8A
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8AZB000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i
amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l’ obra,
si varia el subministrament, i
per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d’inflamació INTA 160.232A
- Índex d’anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d’assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8J9U021,B8JAJT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs
o d’ escopidors de tancaments.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa d'acer galvanitzat
- Planxa d’alumini lacat
- Planxa d’alumini anoditzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària o amplària: ± 1 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Desenvolupament: ± 3 mm
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
La planxa ha de tenir una fractura brillant.
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: ± 0,03 mm
- Llargària: ± 5 mm
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i
característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de
qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministramen t, i per a cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tè cniques, incloent, en el cas de alumini lacat els
resultats dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d’acabats de zinc, el contingut de
zinc realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presenta r aquests resultats, o que
la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del contractista.
- Sobre un 10 % de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques
geomètriques següents:
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d’arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
En cas d’incompliment d’una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i
s’ampliarà
el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es
realitzarà el control sobre el 100% del material rebut.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B8Z - Familia 8Z
B8Z1 - Familia 8Z1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8Z101AE.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície neta i uniforme.
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters.
Característiques físiques:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Llum de │ Pes
│ Gruix │Resistència mitjana │Allargament fins │
│la malla │ mínim │
│
a tracció
│
trencament
│
│ (mm)
│ (g/m2) │ (mm)
│
(daN/5 cm)
│
│
│─────────│────────│────────│────────────────────│──────────────────│
│ 1 x 1
│ 84,4 │<= 0,2 │
>= 100
│
>= 2,5%
│
│ 3 x 3
│ 152
│<= 0,4 │
>= 165
│
>= 3,5%
│
│ 4 x 3
│
85
│ <= 1
│
>= 90
│
>= 2,5%
│
│ 6 x 4
│ 123
│ <= 1
│
>= 110
│
>= 3,0%
│
│10 x 10 │ 145
│ <= 1
│
>= 135
│
>= 3,0%
│
│ 4 x 4
│ 180
│ <= 0,9 │
>= 150
│
>= 6,0%
│
│10 x 10 │ 217
│ <= 1
│
>= 200
│
>= 2,0%
│
│ 6 x 5
│ 484
│ <= 1
│
>= 645
│
>= 5,0%
│
│ 4 x 4
│ 730
│ <= 1
│
>= 445
│
>= 4,5%
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior
a 1 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8ZA - Familia 8ZA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZA100I,B8ZAA000,B8ZAG000,B8ZA1000,B8ZAM000,B8ZAH000,B8ZA3000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur
de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics,
impermeable, de resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents
fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i
amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
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- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
- 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
de impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea
epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest
control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
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conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL· LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l’ obra,
si varia el subministrament, i
per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d’inflamació INTA 160.232A
- Índex d’anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d’assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B93 - MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B938P065.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a l'execució de recrescudes de suports de paviments i per a l'execució de capes
de millora.
S'han considerat els materials següents:
- Terratzo
- Pasta anivelladora
TERRATZO:
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior,
l'estesa o la cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o
dors.
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina,
granulats triturats de marbre i d'altres pedres de mida més gran i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense
colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, ni escantonaments de mida considerable.
Ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica quadrada, amb la cara superficial plana.
PASTA ANIVELLADORA:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i
additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a
cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d’aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d’aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Caracterí stiques:
- Resistència mecànica a la compressió d’acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la
compressió s’indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d’acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió
s’indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
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- Resistència al desgast: d’acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d’assaig per a quantificar
el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode
de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els
assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d’acord amb UNE-EN 13813. La d uresa s’indica amb SH
seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D’ acord amb
assajos indicats en UNE-EN-13813. La resistència a la penetració s’indica amb les lletres IP o
ICH depenent de l’assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d’acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la
rodament s’indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d’adormiment d’acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d’acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d’elasticitat: d’acord amb UNE-EN 13813. S’indica amb lletra E seguida del valor en
kN/mm2
- Resistència a la tracció: d’acord amb UNE-EN 13813. S’indica amb lletra B seguida de valor
en N/mm2.
- Resistència al impacte: d’acord amb UNE-EN 13813. S’indica amb lletra IR seguida de valor en
Nm
Característiques especials:
- Resistència elèctrica: d’acord amb UNE-EN 13813
- Resistència química: d’acord amb UNE-EN 13813
- Reacció al foc: d’acord amb UNE-EN 13813
- Emissió de substancies corrosives: d’acord amb UNE-EN 13813
- Resistència tèrmica: d’acord amb UNE-EN 13813
- Permeabilitat a l’aigua: d’acord amb UNE-EN 13813
- Aïllament acústic al soroll d’impacte: d’acord amb UNE-EN 13813
- Absorció acústica: d’acord amb UNE-EN 13813
La designació d’un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques
amb els valors corresponents.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRATZO:
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
PASTA ANIVELLADORA:
Subministrament: Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del
fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
-Morters anivelladors per interiors subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE
del producte
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
- Morters anivelladors per a interiors subjectes a reglamentació de substàncies perilloses:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
-Morters anivelladors amb altres usos:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28
de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número de identificació de l’organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d’acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l’aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PASTA ANIVELLADORA:
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas
autonivelantes. Características y especificaciones.
TERRATZO:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

autonivelantes

para

suelos.

Pastas

amb

secció

B96 - Familia 96
B965 - Familia 965
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9650150,B965JT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm,
<= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna,
per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t.

B96A - Familia 96A
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96A0020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

de

la

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

B97 - Familia 97
B974 - Familia 974
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9740020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les
arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004): Absè ncia de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990
recepción en obra.

Baldosas

de

cemento.

Definiciones,

clasificación,

características

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339)
i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
- Absorció d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
- Resistència a flexió
- Estructura
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t.

B98 - Familia 98
B985 - Familia 985
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9850220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm,
<= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús
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- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT
CONGLOMERAT AMB RESINA
B9C1 - TERRATZO LLIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C12432,B9C144JT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior,
l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina,
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
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La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense
colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a
causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
- Mida del granulat:
┌──────────────────────────────┐
│ Gra │ Mida del granulat (mm)│
│──────│───────────────────────│
│Micro │
0 – 6
│
│Petit │
7 - 10
│
│Mitjà │
10 - 30
│
│Gros │
30 - 40
│
└──────────────────────────────┘
- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes
no han de ser visibles a 2 m en
condicions de llum natural i ambient sec.
- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la
rajola.
- S’admeten lleugeres variacions en la consistè ncia del color entre diferents lots de
rajoles causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o
pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
┌────-───────────────────────────────────────────────────────┐
│
Dimensió
│
Tolerància
│
│───────────────────────│────────────────────────────────────│
│ Longitud del costat │
± 0,3%
│
│ Gruix
│
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) │
│
│
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) │
└────-───────────────────────────────────────────────────────┘
- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1 ): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
- Absorció total: <= 8%
- Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Classe │ Marcatge │
Requisits
│
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│
│
1(a)
│
BL I
│
sense requisits
│
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│
│
2
│ . BL II
│
àrea de la superficie │ cap resultat individual│
│
│
│
<=1100cm2
│
<2,5 kN
│
│──────────│───────────│──────────────────────────│─────────────────────────│
│
3
│
BL III │
àrea de la superficie │ cap resultat individual│
│
│
│
>1100cm2
│
<3,0 kN
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(a)
Classe 1 – Els productes només s’utili tzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de
morter sobre una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
┌────────────────────────────────────────┐
│
Assaig
│ Desgast per abrasió │
│
utilitzat │ (valor individual) │
│─────────────────│──────────────────────│
│
Disc ample
│
>25mm
│
│
Böhme
│
>30cm3/50cm2
│
└────────────────────────────────────────┘
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1)
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica
la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl
d’acord amb Decisió de la Comissió
96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el
fabricant a de declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe
│ Marcat │ Valor mitjà per 4 │ Valor individual │
│
│
│
provetes (Mpa) │
(Mpa)
│
│───────────│──────────│──────────────────-│──────────────────│
│
1
│
ST
│
>=3,5
│
>=2,8
│
│
2
│
TT
│
>=4,0
│
>=3,2
│
│
3
│
UT
│
>=5,0
│
>=4,0
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Càrrega mínima de ruptura (KN)
│
│
Classe │
Marcat │─────────────────-│───────────────────│
│
│
│
Valor mitjà
│ Valor individual │
│───────────│────────────│─────────────────-│───────────────────│
│
30
│
3T
│
>=3,0
│
>=2,4
│
│
45
│
4T
│
>=4,5
│
>=3,6
│
│
70
│
7T
│
>=7,0
│
>=5,6
│
│
110
│
11T
│
>=11,0
│
>=8,8
│
│
140
│
14T
│
>=14,0
│
>=11,2
│
│
250
│
25T
│
>=25,0
│
>=20,0
│
│
300
│
30T
│
>=30,0
│
>=24,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Classe │
Marcat
│
Càrrega mínima de ruptura (KN)
│
│───────────│────────────│──────────────────-───────────────────────────│
│
1
│
F
│
Característica no medida
│
│───────────│────────────│──────────────────-───────────────────────────│
│
2
│
G
│
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
│
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│
3
│
H
│
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
│
│
4
│
I
│
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Resistè ncia a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que s’indiquen
en la normativa UNE-EN 13748-2.
-Resistència climàtica:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe │ Marcat│ Absorció de l’aigua
│ Massa perduda després d’assaig │
│
│
│
%en massa
│
de gel-desgel kg/m2
│
│────────│───────│──────────────────────────│───────────────────────────────│
│
1
│
A
│Característica no mesurada│ Característica no mesurada
│
│
2
│
B
│ <= 6, com a mitja
│ Característica no mesurada
│
│
3
│
D
│Característica no mesurada│ <=1,0 com a mitja, cap valor │
│
│
│
│ individual >1,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl
d’acord amb Decisió de la Comissió
96/603/CE.
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2.
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament
davant el foc extern sense necessitat de fer assajos d’acord amb decisió de la Comissió
Europea 2000/553/CE.
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el
fabricant a de declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems: >= 200 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació
comercial
entregada amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Identificació del fabricant
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- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al
menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l’aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Absorció d’aigua
- Desgast per fregament
- Tensió de ruptura (flexió)
- Clivelles i escrostonaments a la cara vista
- Escantonaments d’arestes
- Escapçament de cantonades
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Gruix mitjà
- Rectitud d’arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre las 10 peces resultin satisfactoris.

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000,B9CZ1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o
intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9E - Familia 9E
B9E1 - Familia 9E1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E10020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
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- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la
següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
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- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339)
i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà
en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot,
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9FA4471,B9F50010,B9F1JT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
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En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
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LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles
i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent
informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
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- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9JEH200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials , utilitzada principalment a l'entrada dels
edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d’alumini ensamblables amb diferents acabats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes
superficials.
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El pelfut ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:
- Format en rotlle: ± 1 mm
- Format individual: ± 1 %
PELFUT DE COCO:
Material: 100 % fibra de coco
Gruix: 17, 20, 23 mm
Base: PVC
Ús: per a interiors
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:
Material: 100 % vinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base:
-Sense
-PVC
Ús: apropiat per a ús intensiu
PELFUT TÈXTIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies
planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9U - Familia 9U
B9U2 - Familia 9U2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U2JT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça de sòcol de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments a les arestes, diferències de
tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior pot estar tallat a bisell.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix: >= 2 cm
Gruix de la capa fina superficial: >= 0,7 cm
Mida del granulat:
- Gra petit: 2 - 4 mm
- Gra mitjà: 10 – 15 mm
- Gra gros: 30 – 40 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 10%
Toleràncies:
- Mides superficials: ± 0,5%
- Variacions de gruix: ± 2 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,3 mm
- Planor: ± 1,3 mm
- Guerxaments: ± 0,5 mm
- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonaments visibles a 1,60 m: <= 4% peces
- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm: <= 5% peces
- Despuntat de caires de llargària > 2 mm: <= 5% peces
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peça ha de portar al dors la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9V - Familia 9V
B9V2 - Familia 9V2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9V2I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces.
S'han considerat els tipus següents:
- Pedra artificial rentada amb àcid
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- Pedra artificial no rentada amb àcid
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat
ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix: >= 3 cm
Gruix de l'estesa: >= 3 cm
Gruix del davanter: >= 2 cm
Mida del granulat:
- Gra petit: 2 - 4 mm
- Gra mitjà: 10 – 15 mm
- Gra gros: 30 – 40 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 10%
Resistència al desgast (UNE 127-005):
- Pedra artificial no rentada amb àcid: <= 2 mm
- Pedra artificial rentada amb àcid: <= 3 mm
Bisell d'aresta: 1 cm
Toleràncies:
- Llargària de la peça: ± 3 mm
- Gruix de l'estesa: ± 1 mm
- Gruix del davanter: ± 1 mm
- Variacions de gruix: <= 8%
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 2 mm
- Guerxament: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça
ha de portar al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9Z3JT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces per a cobrir junts de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
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- Perfil simple PVC
- Perfil de PVC i suport d'alumini
- Perfil de neoprè i suport de llautó
- Perfil de neoprè i suport d'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície.
La secció ha de ser constant a tota la llargària.
Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums.
PERFIL SIMPLE DE PVC:
Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments.
No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials.
PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI:
Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat articulades
entre elles, destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments.
El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres defectes
superficials.
SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ:
Ha de ser rectilini i sense guerxaments.
MATERIAL POLIMÈRIC:
Resistència a la tracció (UNE 53-510): >= 14 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-510): >= 250%
Duresa Shore A (UNE 53-130): 50-65
Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548):
- Pèrdua de resistència a la tracció: <= 20%
- Pèrdua en allargament a trencament: <= 20%
- Variació en duresa Shore A: +10, -0
Inflament en oli número 3 de ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes: <= 45%
Resistència a l'ozó (UNE 53-558): Sense esquerdes
Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628):
- A -10°C, 72 h, 50% deformació: >= 88%
- A -29°C, 22 h, 50% deformació: >= 83%
Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628):
- A 100°C, 70 h, 50% deformació: >= 85%
Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511): <= 40%
SUPORT D'ALUMINI:
Tipus d'aliatge (UNE 38-337): Lleuger
Anodització: >= 10 micres
Color: Uniforme
Admissió de fissures: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BABGJT01,BABGJT02,BABGJT03,BABGJT04,BABGU110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d’acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així
com la ferramenta d’obertura i tancament.
Per al parament de la porta s’han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d’acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d’acer
- Lamel·les horitzontals fixes d’acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material
indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts
Els perfils s’han d’obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables
a simple vista, ni d’altres defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet
també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment
per a allotjar la rosca del cargol.
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:
Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics: >= 0,8 mm
- Perfils complementaris: >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la
porta s’ha de fer mitjanç ant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Separació entre els perfils del bastidor: <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d’ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distància entre potes d’ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distància potes d’ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells: >= 150 mm
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Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d’una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D’ACER:
Les planxes d’ acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense
superar les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alç ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d’ acord amb l’especificat en
l’apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO.
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras.
Características y condiciones generales de inspección y suministro.

BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAF44JT0,BAF2C4AL,BAF4I030,BAF4I020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si é s el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per
a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d’apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió
entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d’alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les tolerà ncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L’ element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027):
Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):
Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació
i
obertura restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
PORTES:
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:
Classe 0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s’observen a una distància mí nima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
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* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d’alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d’incloure:
- Número d’identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s’aconsegueix la complementació de les
condicions de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l’organisme de certificació ha de emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d’incloure:
- Nom, direcció i número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l’organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s’aconsegueix la complementació de les
condicions de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d’incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l’organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
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Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d’alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l’ element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d’arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
El sistema d’avaluació de la conformitat que s’ha d’aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d’assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s’acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingu i les prestacions
especificades en el projecte.
No s’acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l’estructura portant.
Tampoc s’acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tè cniques dels fabricants del sistema en l’ús i posada en obra dels elements.

BAM - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
BAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAM11AB5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de
tremp tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva
col·locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares,
marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses,
etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de
sorra.
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores
generalment esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a
partir de vidres de silicat sodocà lcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm: ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm: ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm: ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la
tolerància dimensional, o menors
que un rectangle prescrit reduït per la tolerància
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l’un amb l’altre i tenen un
centre comú. Els límits d’escaire seran també els rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm: ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm: ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos
punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.
Pes:
- Gruix 10 mm: 25 kg/m2
- Gruix 9/11 mm: >= 22,5 kg/m2
- Pes: ± 0,75 kg/m2
- Situació i diàmetre dels forats: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en
estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar
separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o
d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessà ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del
projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva
col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
* NTE-FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS.
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al
foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat
del fabricant
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat
del fabricant
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Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha
d’acompanyar de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 12150-2
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica
essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac)
- Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i
resistència a l’atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues
imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de
material que arribi a l’ obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Pes
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018)
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Índex d’atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor reflexió lluminosa
- Factor transmissió energètica
- Factor reflexió energètica
- Factor d’absorció energètica
- Factor solar
- Característiques geomètriques:
- Gruix
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- Dimensions nominals
- Diàmetre i situació dels forats
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
El sistema d’avaluació de la conformitat que s’ha d’aplicar, segons UNE-EN 12150-2, é s el
sistema 3, que suposa:
- Realització d’assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l’annex ZA de la UNE-EN 12150-2.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge.

BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS
BAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAN5I100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o
balconera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer.
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines
(galvanitzat en fred).
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en
el recobriment.
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents:
- Soldadura: Per arc o per resistència
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a
allotjar la seva rosca
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat.
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT.
Protecció de galvanitzat (UNE 36130):
- Tub d'acer: >= 385 g/m2
- Soldadures: >= 346 g/m2
Separació entre ancoratges: <= 60 cm
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm): >= 330 N/mm2
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Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1): > 65
Toleràncies:
- Llargà ria dels perfils: La corresponent a la taula 4 de la UNE-EN 10219-2
- Gruix: El corresponent al gruix segons la taula 2 de la UNE-EN 10219-2
- Dimensions secció: Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de la UNEEN 10219-2
- Torsió (UNE-EN 10219-2): 2 mm+0,5 mm/m
- Planor (UNE-EN 10219-2 ): 0,15 % de la llargària total
- Angles (UNE-EN 10219-2): 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAQ - Familia AQ
BAQA - Familia AQA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQAJT00,BAQAJT01,BAQAJT02,BAQAJT03,BAQAJT04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta i plafons que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllures
- Rebaixada amb plafons
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
L'ànima de la fulla o els plafons han d'estar formats per un dels materials següents:
- Plafó de partícules
- Plafó de fibres de densitat mitjana mínima de 600 kg/m3
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes encadellades (UNE 56-529): <= 6%
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Amplària del reforç per al pany: >= 90 mm
Llargària del reforç per al pany: >= 300 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats
4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O DE FUSTA XAPADA:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 1/2 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la
peça
REBAIXADA AMB PLAFONS:
Nombre de plafons: >= 2
Gruix dels plafons: >= 16 mm
Amplària dels muntants laterals i superiors: >= 12 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense
contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAQQ - Familia AQQ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQQI050,BAQQJT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de
la porta.
S'ha considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferè ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària: >= 150 mm
- Amplària: >= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824): =< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a
l'acció de xoc d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i
resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma
UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
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- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): =< 1mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la
peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany: >= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró
ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus
accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de
fibres de densitat alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta,
la fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la
fusta.
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte al cantell de la fulla: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.

BAS - Familia AS
BASA - Familia ASA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA71JT,BASAU1JT,BASAU0JT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la
porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació .
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alç ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automà ticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la
DF.
Components:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Material
│Característiques dels components
│
│ porta
│
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules │
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│ EI2-C-30 │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
│
│
│de partícules
│
│ EI2-C-60 │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│
│Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- │
│
│merats, protegit amb làmina no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
│
│
│ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una
│
│ EI2-C-30 │làmina no tumescent a cada costat
│
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
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│
│Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiments de base de fusta massisa protegit
│
│
│amb xapa no tumescent
│
│
│Bastiments de tauler de fibrociment o similar
│
│
│i tauler de partícules ignífug i xapat
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│Metàl·lica │Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
│
│
│amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
│
│
│mitjançant adhesiu ignífug
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d’una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i
material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector
contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes
emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantà nia de la porta i que
la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre
de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca
interior, per a portes d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls.
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d’estar dissenyat i construït
d’acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d’ús (primer dígit).
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- Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les
persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d’operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica , tot el conjunt haurà de
tractar-se amb una emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
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- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE
del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació , ja sigui
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d’acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la
norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de
material que arribi a l’ obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d’arestes.
- Planor
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BAV - Familia AV
BAV7 - Familia AV7
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAV7I040.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini lacat
S'han considerat els tipus següents:
- Amb aïllament interior
- Sense aïllament interior
S'han considerat els tipus de persiana enrotllable següents:
- De lamel·les no orientables
- De lamel·les orientables
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres.
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la
persiana estigui tancada.
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró.
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les parts susceptibles d’entrar en contacte amb els transeü nts o amb els usuaris no han de
presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys.
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l’estructura de la persiana, a
col.locar a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d’accé
s permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.
-Resistència al vent:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Classe
│
0 │
1 │
2 │
3 │
4 │
5 │
6 │
│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-│──────│──────│──────│
│Pressió nominal p (N/m2)│ <50 │ 50 │ 70 │ 100 │ 170 │ 270 │ 400 │
│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-│──────│──────│──────│
│Pressió d’assaig de
│
│
│
│
│
│
│
│
│ seguretat 1,5 (N/m2)
│ <75 │ 75 │ 100 │ 150 │ 250 │ 400 │ 600 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Resistència a la càrrega de neu:
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot
soportar sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D’acord amb assaig amb norma
EN-12833.
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d’un
intrús des de l’exterior sense eines.
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d’apertura).
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits)
Classes de durabilitat:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Número de cicles
│ Classe 1 │ Classe 2 │ Classe 3 │
│─────────────────────────────│──────────│──────────│──────────│
│ Desplegament / replegament │
3000
│
7000
│ 10000
│
│ Orientació de les lames
│
6000
│ 14000
│ 20000
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Maniobrabilitat en cas de gelada
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de
gelades (amb formació
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l’avís: la
maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.
- Resistència a l’impacte: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659
- Resistència tèrmica : Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659
- Falsa maniobra
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Sota l’acció d’ un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir
deformacions o degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes
d’aspecte no admissibles. D’acord amb norma UNE-EN 13659.
Toleràncies:
┌──────────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────────┐
│ Amplada L (m) │ Tolerancies (mm) │
│ Alçada H (m) │ Tolerancies (mm) │
│───────────────│──────────────────│
│─────-─────────│──────────────────│
│
L<=2
│
+0 a -3
│
│
H<=1,5
│
+0 a -4
│
│───────────────│──────────────────│
│───────────────│──────────────────│
│
2<L<=4
│
+0 a -4
│
│
1,5<H<=2,5 │
+0 a -6
│
│───────────────│──────────────────│
│───────────────│──────────────────│
│
L>4
│
+0 a -5
│
│
H>2,5
│
+0 a -10
│
└──────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────┘
PERSIANES D’ALUMINI O ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d’ésser com a mínim classe 2
Resistència a la corrosió:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Classe 1 │ Classe 2 │ Classe 3 │ Classe 4 │
│────────────────────────│──────────│──────────│──────────│──────────│
│Components d’interior
│
24 h
│
48 h
│
│
│
│Components d’exterior
│
│
48 h
│ 96 h
│ 240 h
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Alçària de la lamel·la: <= 6 cm
- Gruix de la lamel·la: >= 1,1 cm
- Secció de les lamel·les: ± 2,5%
- Rectitud de les lamel·les:
- Per a una llargària =< 1,5 m: ± 1 mm/m
- Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m: ± 1,5 mm/m
- Per a una llargària > 4 m: ± 2 mm/m
- Torsió de les lamel·les: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S
(UNE 38-337).
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols,
polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie.
Gruix de la paret de la lamel·la: >= 0,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aleació A1-0,7 Mg Si
Lacat del perfil: >= 60 micres, <= 120 micres
Qualitat mitja total del segellat.
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
AMB AÏLLAMENT:
L'interior de les lamel·les ha d'estar ple amb material aïllant.
Conductivitat tèrmica de l'aïllament: <= 0,041 W/m K
LAMEL·LES ORIENTABLES:
L'unió de les lamel·les ha de permetre un moviment basculant coordinat de les lamel·les que
restin dins del forat de la finestra, quan la persiana està baixada amb les lamel·les una mica
separades.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
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- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Els productes de la construcció
han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o
d’instal·lació o albarà) :
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Resistència al vent.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessà ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del
projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per a arribar fins a l'eix de
suspensió.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad.

BAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAVJJT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Persianes de gelosia de lamel·les mòbils o fixes.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini lacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les lamel·les han de ser totes paral·leles.
Si les lamel·les són mò bils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la
persiana, de tal manera que permeti moure-les conjuntament.
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària.
Les parts susceptibles d’entrar en contacte amb els transeü nts o amb els usuaris no han de
presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys.
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Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l’estructura de la persiana, a
col.locar a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d’accé
s permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.
-Resistència al vent:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Classe
│
0 │
1 │
2 │
3 │
4 │
5 │
6 │
│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-│──────│──────│──────│
│Pressió nominal p (N/m2)│ <50 │ 50 │ 70 │ 100 │ 170 │ 270 │ 400 │
│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-│──────│──────│──────│
│Pressió d’assaig de
│
│
│
│
│
│
│
│
│ seguretat 1,5 (N/m2)
│ <75 │ 75 │ 100 │ 150 │ 250 │ 400 │ 600 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Resistència a la càrrega de neu:
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot
soportar sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D’acord amb assaig amb norma
EN-12833.
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d’un
intrús des de l’exterior sense eines.
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d’apertura).
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits)
Classes de durabilitat:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Número de cicles
│ Classe 1 │ Classe 2 │ Classe 3 │
│─────────────────────────────│──────────│──────────│──────────│
│ Desplegament / replegament │
3000
│
7000
│ 10000
│
│ Orientació de les lames
│
6000
│ 14000
│ 20000
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Maniobrabilitat en cas de gelada
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de
gelades (amb formació
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l’avís: la
maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.
- Resistència a l’impacte: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659
- Resistència tèrmica : Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659
- Falsa maniobra
Sota l’acció d’ un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir
deformacions o degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes
d’aspecte no admissibles. D’acord amb norma UNE-EN 13659.
Toleràncies:
┌──────────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────────┐
│ Amplada L (m) │ Tolerancies (mm) │
│ Alçada H (m) │ Tolerancies (mm) │
│───────────────│──────────────────│
│─────-─────────│──────────────────│
│
L<=2
│
+0 a -3
│
│
H<=1,5
│
+0 a -4
│
│───────────────│──────────────────│
│───────────────│──────────────────│
│
2<L<=4
│
+0 a -4
│
│
1,5<H<=2,5 │
+0 a -6
│
│───────────────│──────────────────│
│───────────────│──────────────────│
│
L>4
│
+0 a -5
│
│
H>2,5
│
+0 a -10
│
└──────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────┘
PERSIANES D’ALUMINI O ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la
persiana estigui tancada.
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d’ésser com a mínim classe 2
Resistència a la corrosió:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Classe 1 │ Classe 2 │ Classe 3 │ Classe 4 │
│────────────────────────│──────────│──────────│──────────│──────────│
│Components d’interior
│
24 h
│
48 h
│
│
│
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│Components d’exterior
│
│
48 h
│ 96 h
│ 240 h
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Secció de les lamel·les: ± 2,5%
- Rectitud de les lamel·les:
- Per a una llargària =< 1,5 m: ± 1 mm/m
- Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m: ± 1,5 mm/m
- Per a una llargària > 4 m: ± 2 mm/m
- Torsió de les lamel·les: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S
(UNE 38-337).
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols,
polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie.
Gruix de la paret de la lamel·la: >= 0,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aleació A1-0,7 Mg Si
Lacat del perfil: >= 60 micres, <= 120 micres
Qualitat mitja total del segellat.
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Els productes de la construcció
han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o
d’instal·lació o albarà) :
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Resistència al vent.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BAVZ - Familia AVZ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAVZIF00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars necessaris pel funcionament de les persianes.
S'han considerat els conjunts d'elements següents:
- Mecanismes d'elevació amb cinta
- Mecanismes d'elevació amb torn i cable
- Guies per a persianes enrotllables d'acer galvanitzat, d'alumini amb o sense cantoneres
interiors de PVC
MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL AMB CINTA:
Conjunt d'elements, corrons, politja, rodets, cinta i enrotllador automàtic que formen el
mecanisme d'accionament de la persiana.
El corró i els rodets han de ser d'acer galvanitzat i la politja ha de ser de PVC.
La cinta ha de ser de material flexible.
El corró ha d'anar proveït de suports en els seus extrems.
L'enrotllador automàtic de la cinta ha de tenir una placa embellidora d'alumini, o n'ha de
preveure l'acoblament.
Els rodets han de tenir una placa de base amb perforacions per a la seva fixació.
El corró ha de tenir perforacions que permetin la fixació de la persiana.
Diàmetre del corró: >= 6 cm
Gruix de la paret del corró: >= 0,8 mm
Diàmetre de la politja: >= 20 cm
Llargària dels rodets: >= 2 cm
Resistència a la tracció de la cinta: >= 0,6 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribin a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: Protegits de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGU005.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera
òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si
la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior,
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bl oqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i
accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la
fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D’UN SOL EIX
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNEEN 1935):
-.Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa
freqüència d’ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús)
- Grau 3 :
Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel pú blic o per
altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc
d’accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’ element amb frontisses (segon
dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes
portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades
amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d’aquesta norma europea
L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del
fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses
en la instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN
12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):
- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal
ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
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- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament
<=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament
<=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament
<=15 N
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN
12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:
- Categoria d’ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments
d’obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit)
- Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la
utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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FRONTISSES D’UN SOL EIX
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE
del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d’ anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE
del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE
del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D’UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES
BB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB12I010,BB12JT01,BB12JT02,BB12JT03,BB12JT04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la
documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets
especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que,
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- Llargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en
calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
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Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu
fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

les condicions
on pugui rebre

les sigles del
on pugui rebre

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada subministrament que arribi a l’obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el
control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment
galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions
exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana ( UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461).
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d’adherència del
- Comprovació geomètrica
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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No s’acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES,
segons UNE 85240.
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia i massa del
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb
les tolerà ncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin
d’aparèixer incompliments per tal d’acceptar el lot corresponent.

BB14 - PASSAMANS PER A BARANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB14I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per
a rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Roure
│
Melis
│
Pi roig
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│
│Resist. compressió │
45 N/mm2
│
60,4 N/mm2 │
40 N/mm2
│
│ (UNE 56-535)
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│
│ Resist. flexió
│
60 N/mm2
│ 115 N/mm2
│
80 N/mm2
│
│ (UNE 56-537)
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│
│Resist. a l'esforç │
7,5 N /mm2
│
4,5 N/mm2 │
3 N/mm2
│
│
tallant
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│
│ Densitat seca
│0,63-0,8 kg/dm3 │ >=0,85 kg/dm3 │ 0,54-0,70 kg/dm3 │
│ (UNE 56-531)
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│
│ Densitat verda
│ >=1,08 kg/dm3 │ >=1,03 kg/dm3 │ >= 0,75 kg/dm3
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la
peça
Humitat dels perfils (UNE 56-529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la
DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <=
2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la
DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o
amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aliatge Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB3 - Familia B3
BB32 - Familia B32
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB32JT04,BB32JT03.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d’ acer galvanitzat,
que formen el reixat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L’entramat ha d’estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per
resistència).
Els perfils han de ser d’acer galvanitzat en calent, per un procés d’immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BC - Familia C
BC1 - Familia C1
BC14 - VIDRES TREMPATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC141600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit.
S'han considerat els tipus de vidre següents:
- Vidre lluna obtingut per colada contínua i solidificació en un bany de metall fos, amb
posterior poliment tèrmic .
- Vidre translúcid, amb dibuix imprès en una o en amdbues cares, obtingut per colada contínua
i l aminació.
- Vidre lluna reflector: Vidre amb una capa d'acabat de silici elemental o d'òxids metàl·lics
en una de les seves cares
- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl· lics estables
dins de la seva massa
- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN
572-1)
- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl· lica soldada en totes les
seves interseccions, de retícula quadrada
- Vidre amb tractament de tremp tèrmic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser pla.
VIDRE LLUNA:
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.
Defectes ò ptics permesos en vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8): Ha de complir
Defectes visuals permesos en vidres tallats a la mida final:
- Piquets (UNE-EN 572-8): Ha de complir
- Defectes lineals/extesos (UNE-EN 572-8): No es permeten
Defectes de vora permesos en vidres tallats a la mida final (UNE-EN 578-2): Ha de complir
Defectes de capa permesos per al vidre lluna reflector (UNE-EN 1096-1): Ha de complir
Defectes d’escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN
572-8): Ha de complir
Toleràncies:
- Gruix nominal de 2, 3, 4, 5 i 6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm: ± 0,3 mm
- Gruix nominal de 15 mm: ± 0,5 mm
- Gruix nominal de 19 mm: ± 1,0 mm
VIDRE LLUNA IMPRÈS:
No ha de tenir defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares,
marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació, de recuita, etc.). Només pot tenir lleugeres inclusions gasoses.
El dibuix imprès ha de formar una retícula regular.
- Desviació del dibuix: <= 12 mm/m
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-5.
Defectes òptics i d'aspecte (UNE-EN 572-5): Ha de complir
Defectes d’escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN
572-8): Ha de complir
VIDRE ARMAT:
Els filferros de la malla han de formar una quadrí cula regular i no penetraran en la
superfície del vidre. La malla ha d’estar soldada en totes les interseccions i no ha de tenir
parts trencades.
En cas de trencament per impacte l 'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de
quedar retinguts per l'armadura.
Defectes d’escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN
572-8): Ha de complir
Defectes òptics i d'aspecte: Ha de complir
- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3
- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Diàmetre del filferro: >= 0,42 mm
Pas de malla: 12,5 mm
Toleràncies:
- Desviació dels filferros de la malla: <= 15 mm/m
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-3 en el vidre lluna
i la UNE-EN 572-6 en el vidre imprès.
VIDRE DE CAPA:
Els vidres de capa s’han de classifica r segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició
de la capa respecte a l’interior o l’exterior de l’edifici o de la cambra
dels vidres
aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus
de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització
es divideixen en
defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la
franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú
amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes
admissibles per a la capa són:
- Defectes d’uniformitat o taques de la capa:
S’ admeten en la mesura que no restin
molestos visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s’admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:
S’admeten en les dues zones si el seu
número és =<1/m2
- Agregats: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de v ora sempre i quan
quedin fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i
quan la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no
molesti la visió
VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS:
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores
generalment esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a
partir de vidres de silicat sodocà lcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm: ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm: ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm: ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la
tolerància dimensional, o menors
que un rectangle prescrit reduït per la tolerància
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l’un amb l’altre i tenen un
centre comú. Els límits d’escaire seran també els rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm: ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm: ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos
punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions quí miques (impressions produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Vidre no armat de 3/5 mm de gruix:
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
- Tipus especials: Llargària i amplària en múltiples de 25 cm i 10 cm, respectivament
Vidre no armat de 6/7 mm de gruix:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Vidre armat incolor de 6/7 mm de gruix:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm
- Amplària > 90 cm: Múltiples de 10 cm
Vidre armat de color de 6/7 mm o no armat de 9/11 mm de gruix:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària: Múltiples de 10 cm
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio
sodocálcico. Parte 1: Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas.
UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio
sodocálcico. Parte 8: Dimensiones de suministro y corte final.
UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio
sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
VIDRE LLUNA:
UNE-EN 572-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio
sodocálcico. Parte 2: Vidrio plano.
VIDRE LLUNA ARMAT:
UNE-EN 572-3:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio
sodocálcico. Parte 2: Vidrio armado pulido.
VIDRE LLUNA IMPRÈS:
UNE-EN 572-5:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio
sodocálcico. Parte 2: Vidrio impreso.
VIDRE IMPRÈS ARMAT:
UNE-EN 572-6:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio
sodocálcico. Parte 2: Vidrio impreso armado.
VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA):
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y
clasificación
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos
de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos
de ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.
VIDRE TREMPAT:
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al
foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat
del fabricant
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat
del fabricant
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha
d’acompanyar de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea:
- EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant
- EN 1096-4 per als vidres amb capa
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- EN 12150-2 per als vidres trempats
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica
essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac)
- Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i
resistència a l’atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues
imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començ ar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tè cniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes.
- Índex d’atenuació acústica (ISO R-140).
- Característiques lluminoses:
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor de reflexió lluminosa
- Factor solar.
- Característiques energètiques:
- Factor de transmissió energètica.
- Factor de reflexió energètica.
- Factor d’absorció energètica.
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Resistència a l’impacte (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).
- Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o qu e la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
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sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BC15 - Familia C15
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC15JT00,BC151B20,BC151B00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o
de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les
llunes no trempades, de paral· lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient
de les parts components.
Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT:
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte
manual amb la categoria indicada (A o B).
Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986):
- Categoria A:
- Impacte no concentrat d'energia alta: Ha de complir
- Categoria B:
- Impacte no concentrat d'energia alta: Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia baixa: Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia alta: Ha de complir
- Impacte de pedra i "coctel molotov": Ha de complir
- Assaig d'ebullició: Ha de complir
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA:
Toleràncies:
- Planor de la lluna trempada:
- Superfície <= 0,5 m2: ± 2 mm/m
- Superfície > 0,5 m2: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions quími ques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la
làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l’ obra,
si varia el subministrament, i
per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BC17 - VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC171B30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades
mitjançant un intercalador metàl·lic
amb producte dessecant a l'interior, amb segellat
perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
- Dues llunes incolores
- Dues llunes incolores trempades
- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada
- Dues llunes incolores, la més prima trempada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les
llunes no trempades, de paral· lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.). Així mateix, els panells de vidre individuals co nstituents del
vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament
Màxima variació
del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les
unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats):
- 2 panells formats per vidre recuit: ± 1,0 mm
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament: ± 1,5 mm
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament: ± 1,5 mm
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la
norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà
més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerà ncia
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l’un amb l’altre i tenen un
centre comú. Els límits d’escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d’humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1279-4 annex D
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les
bores generalment esmussades.
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions quí miques (impressions produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1:
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5:
Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control
de producción en fábrica y ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc,
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes
regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B,
C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar
resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha
d’acompanyar de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat
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-

Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
Referència a la norma europea EN 1279-5
Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica
essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac)
- Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i
resistència a l’atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues
imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l’ obra,
si varia el subministrament, i
per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Factor de transmissió lluminosa
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d’ aire, planor, etc.
En el cas de llunes trempades:
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1F1A30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire
deshidratat, separades mitjanç ant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a
l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El vidre lamina r ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a
resistent a l'impacte manual amb el nivell indicat.
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les
llunes no trempades, de paral· lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient
de les parts components.
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament.
Coeficient de transmissió tèrmica:
- Cambra d’aire de gruix 6 mm: <= 3,37 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 8 mm: <= 3,26 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 12 mm: <= 3,02 (W/m2 K)
Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
Toleràncies:
- Gruix lluna:
- Gruix 4-6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix de la cambra d'aire:
- Gruix cambra 4-6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix cambra 8 mm: ± 0,3 mm
- Gruix cambra 12 mm: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecà niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del
vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l’ obra,
si varia el subministrament, i
per cada tipus diferent que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d’ aire, planor, etc.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1GU1JT,BC1GU2JT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aï llant format per dos vidres laminars de seguretat que formen cambra estanca d'aire
deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a
l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El vidre lamina r ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a
resistent a l'impacte manual amb el nivell indicat.
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les
llunes no trempades, de paral· lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient
de les parts components.
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El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament.
Coeficient de transmissió tèrmica:
- Cambra d’aire de gruix 6 mm: <= 3,37 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 8 mm: <= 3,26 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 12 mm: <= 3,02 (W/m2 K)
Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
Toleràncies:
- Gruix de la cambra d'aire:
- Gruix cambra 4-6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix cambra 8 mm: ± 0,3 mm
- Gruix cambra 12 mm: ± 0,4 mm
- Dimensions:
- Costat <= 3 m: ± 2 mm
- Costat > 3 m: ± 3 mm
- Gruix:
- Llunes de gruix <= 5 mm: ± 1 mm
- Llunes de gruix > 5 mm: ± 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecà niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del
vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

BC1K - Familia C1K
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1K1500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de
diferents capes: plata reflectora,
coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat,
superposades i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares,
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les
parts components.
Els vidres de capa s’han de classifica r segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició
de la capa respecte a l’interior o l’exterior de l’edifici o de la cambra
dels vidres
aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus
de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització
es divideixen en
defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la
franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú
amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes
admissibles per a la capa són:
- Defectes d’uniformitat o taques de la capa:
S’ admeten en la mesura que no restin
molestos visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s’admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:
S’admeten en les dues zones si el seu
número és =<1/m2
- Agregats: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de v ora sempre i quan
quedin fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i
quan la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no
molesti la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al
foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat
del fabricant
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:
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- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat
del fabricant
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica
essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i
resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues
imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència de les capes de
recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y
clasificación
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos
de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos
de ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.

BD - Familia D
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD136970,BD136870,BD136770,BD136670,BD13E870,BD13BF01,BD13AC01,BD13AC02,BD13AC03,BD13AC04,BD13
AC05,BD13AC06,BD13AC07,BD136270,BD136370,BD13159B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigü es pluvials i residuals dins
dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior
de l’edifici o per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret.
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de
l’edifici.
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a facilitar
la fabricació dels components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d’aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
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- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d’aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s’ha introduï t material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolí mer)
al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components,
d’acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
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UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l’obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l’àrea d’aplicació
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials
escollits (si s’escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i
dimensionament s’adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD1Z4300,BD1Z4200,BD1Z3000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en
els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres
defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD3Z2996,BD3KAC01,BD3ZAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa sifònica for mada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d’acer inoxidable, o
amb reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d’acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa el accessori,
així
com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329.
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha
d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix
tancament hidràulic que la resta d'entrades.
Diàmetre del cos: >= 100 mm
Gruix de les parets: >= 3 mm
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Alçària del tancament hidràulic: >= 50 mm
Característiques del PVC (UNE 53-114): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials
escollits (si s’escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i
dimensionament s’adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BD3K - PERICONS SEPARADORS D'HIDROCARBURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD3KAC01.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Pericó prefabricat separador d'hidrocarburs.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa el pericó, els
registres i els accessoris, així com que les característiques generals, geomètriques,
mecàniques i físiques del conjunt compleixen la norma UNE-EN 858.
La tapa o tapes han d’estar marcades amb la paraula “Separador”, i la classe de tapa d’acord
amb la norma UNE-EN 124.
A l’interior en un lloc clarament visible ha de portar una placa d’identificació d’un material
que garanteixi una llarga durada, amb les següents dades:
- EN 858
- Classe ( I o II)
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- Mida nominal (NS)
- Volum del separador en litres o m3
- Volum del col·lector de llots en litres o m3
- Capacitat d’emmagatzematge de líquids lleugers en litres o m3
- Fondària de la quantitat màxima d’emmagatzematge, en mm
- Any de fabricació
- Nom o marca comercial del fabricant
- Marca d’un organisme de certificació quan sigui aplicable
Si el separador i el col·lector de llots son unitats independents, han de portar una placa
cada un d’ells.
Els dispositius de tancament automàtic, accionats per flotador han de portar una placa que
indiqui la densitat dels líquids lleugers per els que estan dissenyats.
Els dispositius d’avís han de portar una etiqueta que indiqui que han estat aprovats per a ser
utilitzats en zones perilloses.
La superfície del separador i del col·lector de llots fins a 40 cm per sobre del nivell màxim
operatiu del líquid s’ha de considerar com part del separador o del col·lector de llots, i
tenir el mateix tractament i proteccions.
Tots els components del sistema separador han de ser estancs a l’aigua, inclosos els pous de
perllongació.
El sistema separador, inclosos les àrees d’entrada i sortida, ha de ser accessible per a
manteniment i inspecció. El sistema ha de disposar de pous de perllongació i de forats d’accés
per a permetre la retirada de líquids i materials decantats.
Les dimensions dels accessos i registres han de complir els requisits de la Norma ISO 476.
Els components interns han de ser accessibles per a la neteja i manteniment.
Els sistemes separadors han de tenir un dispositiu de tancament automàtic, i un dispositiu
d’avís automàtic.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats amb les proteccions necessàries per a evitar danys en el transport i
manipulació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions de manipulació, transport, emmagatzematge,
muntatge, funcionament i manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 858-1 2.002 “Sistemas separadores para líquidos ligeros(por ejemplo aceite y
petróleo). Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y
control de calidad”

BD5 - Familia D5
BD51 - Familia D51
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD515FP1,BD514EB0,BD515DJ1,BD515MX1,BD5155JH.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb acces
soris i peces de muntatge
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- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La b
onera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PEÇA DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 – 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 – 200 mm: ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera: 33 cm
- Bonera de paret: 34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar
el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o
esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada
fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

la

marca

del

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD7K - TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7K3460,BD7K3450,BD7K3440,BD7K3430,BD7K3320,BD7KAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de
d’edifici.
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el
sistema de canalització enterrada.
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l’obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
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- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si
el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1852-1:1998 Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión.Polipropileno (PP).Parte 1:Especificaciones para tubos,accesorios y el
sistema.

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ51B0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
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- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb
el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i
la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a
les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un
diàmetre mínim de 600 mm.
- Complements per a pou de registre:
- Graó d’acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el
pou de registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a
l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de
fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,
exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat: ≥ 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501): ≥ 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501): 85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302): ≥ 98,5%
- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de
servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible
entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la
seva funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de
calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
- Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat
(UNE-EN ISO 1461)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3170.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb
el bastiment.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i
la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a
les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un
diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a
l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de
fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de
calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3170.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.
Ambdues peces han de ser planes.
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300.
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord
amb els assajos indicats a la UNE 41-300.
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un
dispositiu per a poder-la aixecar.
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment.
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- La classe segons la UNE 41-300
- El nom o sigles del fabricant
- Referència, marca o certificació si la té
Dimensions de la tapa:
- Dimensió nominal 420 x 420: 400 x 400 x 30 mm
- Dimensió nominal 620 x 620: 600 x 600 x 40 mm
Gruix de la fosa: >= 10 mm
Pes:
- Dimensió nominal 420 x 420: >= 25 kg
- Dimensió nominal 620 x 620: >= 52 kg
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Franquícia entre la tapa i el bastiment: >= 2 mm
: <= 4 mm
Resistència a la tracció de la fosa,
proveta cilíndirica (UNE 36-111): >= 18 kg/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 2 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de
piezas moldeadas."
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación
peatones y vehículos."
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes
y de distribución de agua potable."
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en
saneamiento y distribución de agua potable."

suministro de
utilizadas por
de saneamiento
las redes de

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3E900,BDW3E800,BDW3E700,BDW3E600,BDW3AC01,BDW3E300,BDW3AC02,BDW3EG00,BDW3ED00,BDW3EB00,BDW3
E200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
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- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3E900,BDY3E800,BDY3E700,BDY3E600,BDY3AC01,BDY3E300,BDY3AC02,BDY3EG00,BDY3ED00,BDY3EB00,BDY3
E200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
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- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BE - Familia E
BE2 - CALDERES I CREMADORS
BE21 - CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUÏDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE21AC01,BE21AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Calderes d'injecció sense cremador amb el cos de caldeig de fosa o planxa d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària
- Per a calefacció, únicament
Han d'estar formades per:
- Connexions de l'aigua: Entrada i sortida d'aigua de calefacció, desguàs de la vàlvula de
seguretat i buidat
- Placa de muntatge del cremador a la boca de la cambra de combustió
- Sortida de fums
- Sistema de control automàtic
- Portes de neteja de les cambres de combustió i de fums
- Envoltant de planxa metàl·lica esmaltada al foc i calorifugada. Per una espiera s'han de
veure amb facilitat les flames de combustió i la del pilot
- Bomba de circulació d'aigua calenta
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- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, termòstat de
regulació, termòmetre, manò metre, polsador de rearmament del termòstat de seguretat,
corresponents al circuit de calefacció
Les calderes per a calefacció i aigua calenta sanitària han de tenir a més:
- Acumulador d'aigua calenta amb bescanviador interior, proveït de termòmetre, termòstat de
regulació i vàlvula de seguretat
- Entrada aigua freda i sortida d'aigua calenta sanitària
- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, termòstat de
regulació i termò metre, corresponents al circuit d'aigua calenta sanitària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els components no han de tenir deformacions, fissures ni senyals de maltractaments.
Totes les unions han de ser estanques.
Les calderes han d'oferir un comportament segur i resistir el foc. Han d'estar construïdes amb
materials no inflamables i indeformables, i estar dissenyades de manera que resisteixin els
esforços en les condicions normals de funcionament.
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
Es permeten materials inflamables en accessoris, sempre que aquests estiguin col·locats fora
del cos de la caldera. En qualsevol cas, la temperatura superficial d'aquests materials, en
règim de funcionament normal de la caldera no ha de sobrepassar la temperatura màxima
admissible pel fabricant del component en qüestió.
Els materials de les parts sotmeses a pressió, han d'estar fabricats d'acord amb els requisits
tècnics generalment acceptats, i han de ser adequats per a la utilització i el procés de
fabricació previstos.
Ha d'estar dissenyada de manera que no es puguin acumular gasos inflamables de manera
perillosa a la cambra de combustió ni en els conductes de fums.
En les condicions normals de funcionament, cap recubriment ni cap component de la caldera ha
de despendre olors ni fums tóxics.
Les parts desmuntables o substituïbles, han d'estar dissenyades, fabricades i marcades de
manera que puguin instal·lar-se correctament i fà cil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.
La caldera i les seves diferents parts han d'estar dissenyades de forma que es purguin i
ventilin fàcilment pel costat d'aigua. La construcció de la caldera he de ser de manera que en
condicions normals de funcionament i respectant
les instruccions del fabricant pel que fa al
muntatge, no es produeixin sorolls d'ebullició indeguts.
Les superfícies de calefacció han de ser accessibles des del costat de fums per a la seva
inspecció i neteja, mitjançant un nombre d'obertures disposades adequadament.
Els forats per a cargols i components anàlegs que s'utilitzin per a la fixació de les parts
desmuntables, no han de trobar-se en el circuit recorregut per l'aigua.
Els ràcors o peces d'unió roscada han de complir les normes ISO 7-1, ISO 7-2, ISO 228-1 i ISO
228-2, mentre les unions embridades han de complir les recomanacions ISO al respecte.
La caldera ha d'estar dotada d'un aïllament tèrmic, excepte en aquells llocs en els que
l'emissió de calor contribueixi a la calefacció del local.
L'aïllament tèrmic no s'ha de veure alterat, en cap tram, ni per les condicions d'us ni per
l'envelliment. Ha d'estar fabricat amb material incombustible.
L'equip elèctric de la caldera ha de complir els requisits de la norma UNE_EN 60335-1
Ha de correspondre a un tipus homologat pels serveis tècnics del Ministeri d'Indústria.
La pressió de l'aigua de calefacció no ha de superar la indicada pel fabricant.
Temperatura de l'aigua de calefacció: <= 100°C
CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA:
El circuit d'aigua calenta i el d'aigua calenta sanitària han d'estar separats.
Els materials de les parts que continguin aigua sanitària no han d'afectar a la qualitat de
l'aigua sanità ria ni pel que fa a la salut, ni pel que fa al gust de la mateixa.
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Els materials han de ser els apropiats per a complir la seva funció, en les condicions de
servei previstes i a la pressió màxima d'aigua indicada pel fabricant.
Els requisits relatius als materials d'aïllament tèrmic i el seu ús, s'han d'aplicar
exclusivament a les parts del circuit sanitari susceptibles d'entrar en contacte amb les
flames o situades en les proximitats de la sortida dels productes
de la combustió.
Tot el circuit de l'aigua calenta sanitària ha d'estar constituït per materials resistents a
la corrosió o ha d'estar protegit contra la corrosió.
D'acord amb les instruccions del fabricant, el circuit d'aigua sanitaria s'ha de poder buidar
sense que la descàrrega d'aigua comprometi a la seguretat elèctrica.
Temperatura de la sortida d'aigua calenta sanitària: <= 50°C
Temperatura de la sortida de fums: <= 240°C
Temperatura de consigna del termòstat de seguretat: 116°C
CALDERES DE PLANXA D'ACER:
Per a dur a terme les soldadures es faran servir soldadors qualificats per als materials que
es faran servir.
Els cordons de soldadura no han de presentar fissures ni d'altres defectes d'unió ni de
continuïtat.
CALDERES DE FOSA:
El cos de la caldera no tindrà defectes del procés de fosa com ara esquerdes, rebaves del
motlle, mancances o excessos de material, bombolles o d'altres defectes superficials o
interns.
Tindrà els gruixos previstos a totes les seves parts dintre dels marges de tolerància
admissibles.
Les parts mecanitzades es deixaran completament polides i sense rebaves.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de la
directiva del consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.
* UNE-EN 303-1:2000 Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro forzado.
Terminología, requisitos generales, ensayo y marcado.
* UNE-EN 303-2:1999 Calderas de calefacción. Parte 2: Calderas con quemadores de tiro forzado.
Requisitos especiales para calderas con quemadores de combustibles líquidos por pulverización.
* UNE-EN 304:1994 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para las calderas con quemadores
de combustibles líquidos por pulverización.
* UNE-EN 304/A1:1999 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para calderas con quemadores de
combustibles líquidos por pulverización.
CALDERES DE POTÈNCIA SUPERIOR A 4 kW I INFERIOR 400 kW:
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Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero por el que se dicta las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de
Rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos, modificada por la directiva 93/68/CEE del consejo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La caldera ha de portar una placa de característiques, visible un cop instal·lada, amb les
dades següents:
- Nom del fabricant
- Número d'ordre i any
- Model i tipus
- Categoria
- Potència útil nominal i consum calorífic mínim
- Pressió màxima de l'aigua de servei
- Pressió d'alimentació corresponent als gasos definits a la norma UNE 60-002
- Temperatura màxima de l'aigua de sortida
- Dades elèctriques necessàries
- Contrasenya i data de registre del tipus
La caldera ha d'anar acompanyada de:
- "Instruccions per a l'usuari" indicant les operacions normals de funcionament, neteja i
manteniment, precaucions quan hi hagi perill de gelades, prevencions contra l'ús inadequat i
tipus de combustible amb que treballa la caldera
- "Instruccions d’instal·lació" amb informació sobre la instal·lació, ajust, manteniment i
funcionament, normes i reglaments, corbes de potència, rendiment, tipus de fluid produït,
temperatura corresponent, caracterí stiques de l'aigua d'alimentació, capacitat d'aigua de la
caldera, cabal mínim d'aigua, dimensions exteriors i cotes dels punts a connectar amb els
serveis exteriors, esquema elèctric i característiques tècniques dels elements, informació
necessària per a poder dimensionar el conducte d'evacuació de fums i les mides i el volum de
la cambra de combustió
- Acta d'aprovació del model del Ministeri d'Indústria i Energia
- Acta de prova del constructor
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i
materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de transport fins a la obra i control de càrrega i descà rrega.
- S’ha de comprovar l’homologació per part del fabricant dels equips de caldera i cremador,
s’ha de verificar:
- Caldera:
- Nom del fabricant
- Marca, model i tipus de caldera
- Nº de fabricació
- Potència nominal
- Combustibles admissibles
- Rendiment energètic nominal
- Assaigs en fàbrica
- Cremadors:
- Nom del fabricant
- Marca, model i tipus de cremador
- Tipus de combustible
- Potències nominals
- Pressió d’alimentació del combustible
- Tensió d’alimentació
- Potència motor elèctric
- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.
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- Els cremadors s’han d’ajustar a les potències dels generadors, comprovant alhora els
paràmetres de la combustió; s’han de mesurar els rendiments del conjunt caldera cremador,
exceptuant aquells generadors que aportin la certificació CE conforme al Reial Decret
275/1995, de 24 de febrer.
- Realització d’informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, o comprovació dels equips
rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar les característiques i l’ homologació de tots els equips que es rebin.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’ha de realitzar el control dels equips a la seva recepció , en cas d’incompliment, segons
criteri de la DF, s’haurà de decidir la substitució total o parcial dels equips rebuts.

BE3 - EMISSORS PER AIGUA
BE36 - RADIADORS D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE36AC01,BE36AC02,BE36AC03,BE36AC04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Radiadors formats per elements d'alumini injectat disposats en una columna i aptes per a
funcionar amb aigua calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els radiadors d'alumini injectat han d'estar fets a partir d'un aliatge AISI9Cu.
Els elements han de ser buits, verticals i acoblats a maniguets i junts d'estanquitat, amb
boques als extrems a dalt i a baix per a les connexions.
La columna ha d'anar proveïda d'aletes.
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes a les rosques dels forats extrems, defectes
d'injecció, forats, bonys o incrustacions i rebaves que siguin perjudicials pel seu us.
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,5 mm.
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a
1,3 vegades la pressió màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser
inferior a 520 kPa.
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes
les superfí cies exteriors en contacte amb l'aire que ha de complir les següents
característiques:
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions
normals de funcionament
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de
ratllat dut a terme segons les especificacions de la norma ISO 2409
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum
tòxic.
Condicions de treball:
- Pressió màxima: 6 bar
- Temperatura màxima: 110 °C
Fondària: 90 - 100 mm
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del
fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
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Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs
intempèrie. Sense contacte directe amb el terra.

protegits

contra

els

impactes

i

de

la

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos.
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos
técnicos.
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Marca d'identificació del model
- Han de portar el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El fabricant ha de subministrar la següent informació:
- Dimensions
- Mides, tipus i posició de les connexions
- Pes en sec
- Capacitat de fluid portador
- Pressió màxima de servei
- Temperatura màxima de servei
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o
l'element.
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
El símbol normalitzat CE s’haurà d’acompanyar de la següent informació com a mínim:
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials
- El número de model de l’aparell de calefacció
A més, el marcatge CE haurà d’aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la
següent informació:
- Referència a la norma EN 442-1
- Les dues últimes xifres de l’any en que es va fixar el marcatge
- El número de model de l’aparell de calefacció
- Les següents característiques essencials:
- Pressió màxima de servei (bar)
- Potència tèrmica nominal
- Equació característica normal
- Temperatura de l’aigua a l’entrada (només per als productes amb una envoltant o
carcassa protectora)
- Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovar que les unitats estiguin homologades.
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del
projecte
- Potència nominal en Kcal/h UNE EN-442 per a Ät=50 °C(T.mitja radiador - T.ambient)
- Dimensions de les unitats (alçada, nº columnes, nº elements, longitud, etc.)
- Tipus de material de les unitats (ferro fos, xapa d’ acer, alumini, tub d’acer o coure)
- Tipus de suports.
- Tipus i diàmetres de les claus, vàlvules, purgadors i detentors
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat
del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE41 - XEMENEIES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE41AC01,BE41ACJT,BE41AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels
aparells fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva
manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal
funcionament.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Han d'estar construïdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials:
- Acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1
- Acer inoxidable de designació 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1
La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels segü ents materials:
- Si la xemeneia està instal·lada a l’interior de l’obra, la paret exterior serà com a mínim
d’aluzinc amb recobriment AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215
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- Si la xemeneia està instal·lada a l’exterior de l’obra, la paret exterior serà com a mínim
d’acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1
Els elements de suport de la xemeneia
han de ser resistents a la corrosió. Els accessoris
d’unió entre trams han de disposar de junts que assegurin l’estanquitat del sistema
d’evacuació i alhora han d’absorbir les dilatacions degudes als canvis de temperatura.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense
deformacions ni cops i no han de tenir defectes superficials. S’admeten petits defectes
superficials que no perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels lí mits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest recobriment
ha de tenir
un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions de flux,
cendres, bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els mòduls s’han d’emmagatzemar en posició
vertical sobre una superfície neta i seca. Es tindrà especial cura de que el material aïllant
de l’ interior dels mòduls no entri en contacte amb l’aigua o d’altres líquids ni s’embruti.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Sobre cada mò dul de la xemeneia hi ha d’anar marcada com mínim la següent informació:
- Designació del producte segons l’apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a mínim a d’incloure:
- Descripció del producte
- Referència a la norma EN 1856-1
- Nivell de temperatura segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Nivell de pressió segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Resistència als condensats segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Resistència a la corrosió i especificació del material de la paret interior segons la
classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Resistència al foc de sutge segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1
- Nom o marca comercial del fabricant
- Lot de fabricació o referència del producte del fabricant
- Sageta que indiqui la direcció dels fums (si procedeix)
- Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d'aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Per als mòduls de les xemeneies excepte el mòdul final: Sistema 2+: Declaració CE de
conformitat del fabricant
- Per al mòdul final: Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del
control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats avaluats segons la EN 1856-1.
El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació com a mí nim (ja sigui
sobre el propi producte, el seu embalatge o la documentació comercial que l’acompanya):
- Número identificador de l’organisme certificador (només per als productes amb sistema de
verificació 2+)
- Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Número del certificat CE de conformitat o del certificat CE de producció en fàbrica (si
procedeix)
- Referència a la norma europea EN 1856-1
- Descripció del producte: nom genèric, materials, dimensions, etc., i ús previst
- Informació sobre els requisits essencials presentada com:
- Valors declarats pel fabricant.
- Com a alternativa: Designació del producte segons el capítol 9 de la norma EN-1856-1
- Característiques a les que s’aplica la opció “prestació no determinada”
El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha
d’incloure la següent informació:
- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble
- Espai per a la designació d’acord amb la norma EN 1443
- Espai per al diàmetre nominal
- Espai per a la distància mínima al material combustible, indicada en mil·límetres, seguida
pel símbol d’una sageta o flama
- Espai per a les dades de l’instal·lador i la data de la de la instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i
materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació complei xin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum,
velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de
conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d’assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE42Q410,BE42Q310,BE42Q510,BE42Q321,BE42Q421,BE42Q121,BE42Q821,BE42Q921.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a
5 m de llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
El revestiment interior dels conductes , en el seu cas, ha de resistir l’acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència
mecànica que permeti suportar els esforços als que s’hauran de sotmetre durant les operacions
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d’ higiene de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s’han de seguir les instruccions que dicti el
fabricant.
Característiques tècniques:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Alumini
│
Acer
│
│
│
rígid
│ inoxidable
│
│─────────────│───────────────────│────────────────│
│Gruix (mm)
│
0,7
│
1
│
│─────────────│───────────────────│────────────────│
│ Pes xapa
│
1,72
│
8,1
│
│ (kg/m2)
│
│
│
│─────────────│───────────────────│────────────────│
│Diàmetre (mm)│ 125 160 250 │ 400 │200 250 │ 400
│
│─────────────│─────────────│─────│────────│───────│
│Pres. Treball│
│
│
│
│
│ (mm.c.d.a.) │
<=150
│=100 │<=100
│<=150 │
│(UNE 100-102)│
│
│
│
│
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└──────────────────────────────────────────────────┘
Característiques tècniques:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Alumini
│
Planxa acer
│
│
│
Flexible
│
galvanitzat
│
│─────────────│─────────────────│────────────────────────────────────│
│Gruix (mm)
│
no definit
│
0,5
│ 0,7 │
│─────────────│─────────────────│─────────────────────────────│──────│
│Diàm. (mm)
│ 125 │ 160 │ 250 │ 100 │ 125 │ 160 │ 200 │ 250 │ 400 │
│─────────────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│
│Pres. treball│<=305│<=305│<=203│
│
│
│
│
│
│
│─────────────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│
│Pes tub kg/m │0,32 │0,35 │0,58 │ 1,4 │ 1,7 │ 2,1 │ 2,7 │ 4,3 │ 6,9 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoï dalment, de paret prima
corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.
Estiratge per metre d'origen comprimit: <= 5 m
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre
el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
┌───────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal │ Tolerància │
│
( mm )
│
│
│─────────────────│─────────────│
│
100
│
+ 0,5
│
│
125
│
+ 0,5
│
│
160
│
+ 0,6
│
│
200
│
+ 0,7
│
│
250
│
+ 0,8
│
│
400
│
+ 1
│
└───────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de
suportació i contrastar amb la documentació d’assaigs del fabricant.
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- Comprovació de l’espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d’aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d’aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels
materials per a l’aïllament de conductes.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat
del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE44A4S0,BE44A6S0,BE441A00,BE441C00,BE442D00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.
S'han considerat els tipus de recobriment següents:
- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
El revestiment interior dels conductes , en el seu cas, ha de resistir l’acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència
mecànica que permeti suportar els esforços als que s’hauran de sotmetre durant les operacions
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d’ higiene de sistemes de climatització.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Temperatura de servei: <= 100°C
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin
determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes
metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s’han de seguir les instruccions que dicti el
fabricant.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
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El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat
d'una làmina de PVC encolada a la fibra.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de
poliester i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de poliester.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls
de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de
suportació i contrastar amb la documentació d’assaigs del fabricant.
- Comprovació de l’espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d’aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d’aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels
materials per a l’aïllament de conductes.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat
del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE52Q250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de
180°.
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.

BE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE6R1800.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'alumini per al recobriment d’aïllaments de conductes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
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- Llargària o amplària:
- Planor: ± 1 mm/m

± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BEA - SISTEMES SOLARS
BEA1 - FAMILIA EA1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEA1AC04,BEA1AC03,BEA1AC02,BEA1AC01,BEA1AC05,BEA1AC06,BEA1AC07,BEA1AC08,BEA1AR30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Captadors solars plans amb coberta de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d’estar homologat d’acord amb el Reial Decret 891/1980 i la Ordre de 28 de juliol de 1980.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
La carcassa del captador ha de ser estanca a l’aigua de pluja per a prevenir filtracions. Així
mateix, ha d’estar construït de manera que els condensats no s’acumulin al seu interior. El
disseny ha de preveure la ventilació a través de la carcassa.
Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima temperatura
d’estancament. Així mateix han de ser resistents als xocs tèrmics i a la exposició a la
radiació UV. Els materials que no resisteixin la radiació UV han d’estar degudament protegits
contra les radiacions incidents i reflexades.
No han d’aparèixer tensions mecàniques quan s’arriba a la màxima temperatura d’ estancament.
Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, neu,
calamarsa, vent, altes humitats i pol·lucions de l’ aire.
Els materials en contacte amb el fluid caloportador han de ser resistents a les accions del
mateix.
Els passos i conductes a través de la carcassa han d’estar constituï ts de manera que no
puguin haver fuites causades per la dilatació tèrmica. Les connexions dels captadors han de
ser capaces de suportar les tensions que es produeixen durant el muntatge i el funcionament.
A la màxima temperatura d’estancament, els materials no han de patir contraccions, no s’han de
fondre, i no han d’ emetre vapors que puguin condensar sobre altres superfícies ni produir
corrosions..
El captador ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i UNE-EN 12975-2.
Concretament, durant els assaigs no e s pot produir cap de les següents fallades:
- No s’han de produir fuites a l’absorbidor ni deformacions que estableixin contacte d’aquest
amb la coberta
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- Trencaments o deformacions permanents de la coberta o de les fixacions de la coberta
- Trencaments o deformacions permanents dels punts de fixació de la carcassa del captador
- Acumulació d’humitat a dintre del captador
Coeficient global de pèrdues (Producció ACS): <= 10 W/m2°C
Han de portar marcades les dades següents:
- Nom del fabricant
- Tipus
- Número de sèrie
- Any de fabricació
- Superfície total del captador
- Pressió màxima de treball
- Temperatura d’estancament a 1000 W/m2 i 30ºC
- Volum de líquid caloportador
- Pes del captador en buit
- Control d'homologació
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats, amb totes les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge i amb les boques de connexió hidràuliques tapades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar un manual amb les instruccions d’instal·lació que ha de contenir
com a mínim la següent informació :
- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre transport i manipulació
- Descripció del procediment de muntatge
- Recomanacions sobre la protecció contra llamps
- Instruccions sobre el fluid caloportador i sobre la connexió amb el circuit d’ACS
- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les precaucions que
s’han de prendre durant l’omplerta, operació i servei
- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i màxim i mínim angle d’inclinació
- Requisits de manteniment
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles solares.
UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2:
Métodos de ensayo.

BEA2 - COBERTES SOLARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEA2AC02,BEA2AC01,BEA2BF05,BEA2BF07,BEA2AR80,BEA2AR22,BEA2AC10,BEA2AC11,BEA2AR33,BEA2AR44.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de materials per a la formació de coberta solar.
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S’han considerat els següents elements:
- Pannells captadors d’acer inoxidable amb recobriment selectiu i sense coberta de vidre
- Perfils d’alumini galvanitzat extrusionat i junts d’EPDM per a la sustentació dels panells
- Plaques ondulades de poliester reforçat amb fibra de vidre
- Materials auxiliars de muntatge
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els components que conformen la coberta han de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima temperatura
d’estancament. Així mateix han de ser resistents als xocs tèrmics i a la exposició a la
radiació UV. Els materials que no resisteixin la radiació UV han d’estar degudament protegits
contra les radiacions incidents i reflexades.
No han d’aparèixer tensions mecàniques quan s’arriba a la màxima temperatura d’ estancament.
Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, neu,
calamarsa, vent, altes humitats i pol·lucions de l’ aire.
PANELLS CAPTADORS:
El recobriment dels panells ha de ser continu i uniforme.
Han d’estar construïts amb materials adequats, adaptats als requisits mecànics, tèrmics i quí
mics de la seva aplicació.
Els conductes que guien el fluid caloportador per dins de les plaques, incloses les línies de
connexió, han d’estar construïts de manera que es pugui dur a terme la purga de l’aire en
condicions d’operació, assegurant la capacitat funcional del captador.
Han de resistir la pressió de prova i la de funcionament.
La part mullada del panell ha de ser resistent a la corrosió sota les condicions normals
d’operació i tenint amb compte la mescla amb possibles additius del fluid caloportador.
Les connexions dels panells han de ser capaces de suportar les tensions que es produeixen
durant el muntatge i el funcionament.
El recobriment del panell ha de mantenir les seves propietats ò ptiques a alta temperatura,
alta humitat i condensació, i en un ambient d’alta humitat amb contingut de biòxid de sofre.
El panell ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i UNE-EN 12975-2.
Coeficient global de pèrdues (Producció ACS): <= 10 W/m2°C
Han de portar marcades les dades següents:
- Nom del fabricant
- Tipus
- Número de sèrie
- Any de fabricació
- Superfície total del captador
- Pressió màxima de treball
- Temperatura d’estancament a 1000 W/m2 i 30ºC
- Volum de líquid caloportador
- Pes del captador en buit
- Control d'homologació
PERFILS D’ALUMINI GALVANITZAT EXTRUSIONAT I JUNTS D’EPDM PER A LA SUSTENTACIÓ DEL PANELL:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química tant del
perfil d’alumini com dels junts de goma que hi encaixen.
Les seccions han de ser constants al llarg de tota la seva llargària.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització.
El recobriment galvanitzat del perfil d’alumini ha de ser homogeni i continu a tota la superfí
cie. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
PLAQUES ONDULADES DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE :
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable.
Impureses: Segons UNE 37-201
La planxa ha de ser impermeable.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
MATERIALS AUXILIARS DE MUNTATGE:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecà niques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les de la resta de components de la instal·lació, i no han de fer
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disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats, amb totes les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge i amb les boques de connexió hidràuliques tapades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar un manual amb les instruccions d’instal·lació que ha de contenir
com a mínim la següent informació:
- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre transport i manipulació
- Descripció del procediment de muntatge
- Recomanacions sobre la protecció contra llamps
- Instruccions sobre la connexió entre captadors i sobre la connexió amb el circuit d'ACS
- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les precaucions que
s'han de prendre durant l'omplerta, operació i servei
- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i màxim i mínim angle d'inclinació
- Requisits de manteniment
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2:
Métodos de ensayo.

BEH - PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEH7BF00,BEH7BF01,BEH7BF02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o
centrífugs.
S'han considerat els tipus de compressors següents:
- Hermètic rotatiu
- Hermètic alternatiu
- Semihermètic alternatiu
- Semihermètic de cargol
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents:
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes
- Compressors
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència
tèrmica de protecció
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- Connexions d'entrada i sortida d'aigua
- Connexions elèctriques
- Motoventiladors
- Circuit frigorífic de tubs de coure
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament.
Ha de tenir portes i tapes de registre pel manteniment.
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior.
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no
representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent
que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han
d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que
siguin estancs i suportin la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en
compte les tensions tèrmiques, mecàniques i fí siques que es puguin produir.
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN
292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294.
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que
l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites
possibles.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua
que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els
contenidors, tubs, acoblaments, i parts anà logues de l'aparell.
Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui
entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts,
paper, cotó, capa d’òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un
funcionament anormal, o d'una operació
negligent.
Una fallida en el cabal del fluid de
transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap
risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació
perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill
d'incendi, a riscos mecànics o a un funcio nament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil
col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra
els contactes accidentals amb les parts actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les
diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades
mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el
mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge.
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Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han
de portar una indicació
que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud
regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la
regulació dels termòstats o d'altres dispositius de comandament.
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits i aïllats.
En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol
característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser
retirades quan es connecten els conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar
una indicació que ha de donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre
l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no
surti l'oli del compressor.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie,
la unitat exterior ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 378-2:2008 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación.
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1:
Requisitos generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua
El fabricant o distribuï dor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb
les potències nominals absorbides en cada cas
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament
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- Límits extrems de funcionament admesos
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de refrigerant
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit
secundari
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del
circuit
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i dimensions
d’escomeses, etc.
- Instruccions de funcionament i manteniment
- Dimensions màximes de l'equip
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105
- Pesos en transport i en funcionament
- Característiques de motors i ventiladors
- Cabal d’aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i
materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de transport fins a la obra i control de càrrega i descà rrega.
- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.
- Comprovar que els equips tinguin plaques d’ identificació i estiguin registrats pel
ministeri d’Indústria i Energia.
- Fabricant
- Nº Fabricació
- Model
- Característiques energia alimentació
- Potència nominal absorbida
- Capacitat frigorífica nominal
- Nº de compressors i tipus
- Classe de refrigerant
- Quantitat de refrigerant
- Coeficient d’eficiència energètica- Eficiència energètica estacional
- Nº de ventiladors, velocitats, cabal i pressions.
- Característiques de mòdul hidrònic si forma part de la planta
- Pressió i potència sonora
- Pes en funcionament
- Temperatura del fluid exterior d’entrada i sortida del evaporador
- Temperatura del fluid exterior d’entrada i sortida del condensador
- Pèrdua de pressió en evaporador en plantes refredadores per aigua
- Pèrdua de pressió en condensador en plantes refredadores per aigua
- Temperatura i pressió de evaporació
- Temperatura i pressió de condensació
- Potència tèrmica instantània del generador
- CEE o COP instantani
- Cabal d’aigua en evaporador
- Cabal d’aigua en condensador
- Coeficient d’eficiència energètica banda condensador (en equips amb bomba de calor)
- Sol·licitació al fabricant el protocol de proves que tinguin establert per a la recepció de
materials i lliurament d’equips
- Supervisió dels assaigs realitzats pel fabricant
- En equips frigorífics d’importació, comprovar l’ homologació dels assaigs d’estanquitat dels
equips.
- Realització d’informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, o comprovació dels equips
rebuts.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de realitzar assaigs per tots els equips de producció de fred.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
Segons el criteri de la DF, han de pode r ser acceptats o rebutjats els equips que no
compleixin les especificacions del projecte.

BEJ - UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEJBBF26.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a
connectar a corrent monofàsic.
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a connectar a
corrent monofàsic.
Fan-coil
de tipus mural per a sistemes d’instal·lació de dos tubs, per a muntar
superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d’instal·lació de dos tubs, amb 4 vies de
sortida d’aire i per a muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d’instal·lació de 2 o 4 tubs, amb
ventiladors centrífugs.
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts
de fixació de tot el conjunt
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa d'acer
esmaltada al foc
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del ventilador
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d’una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d’acer amb acabat lacat, amb les
boques d’entrada i sortida d’aire
- Circuit de control per a l’arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de
gir
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d’una turbina i 3 velocitats
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- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Sortides d’aire amb dispositiu per a acoblar conductes
- Circuit de control per a l’arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de
gir
Ha de tenir les connexions següents:
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
- Evacuació de l'aigua condensada
- Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no
representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent
que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han
d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de
soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites
possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua
que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els
contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts,
paper, cotó, capa d’òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecànics que perjudiquin la seg uretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat
d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de
transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap
risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació
perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill
d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil
col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra
els contactes accidentals amb les parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol
característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser
retirades quan es connecten els conductors.
Tensió elèctrica: monofàsica 230 V a.c.
Característiques tècniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Potència │ Cabal │ Cabal │ Temp. aigua │ Pes │ Intensitat │
│frigorífica│ aire │ aigua │
d'entrada │
│
│
│
(kW)
│(m3/h) │(m3/h) │
(°C)
│ (kg)│
(A)
│
│───────────│───────│───────│─────────────│─────│─────────────│
│
1,7
│ <=350 │ 0,25 │
7
│ 18 │
0,7
│
│
2,3
│ <=525 │ 0,30 │
7
│ 21 │
0,7
│
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│
2,9
│ <=700 │ 0,37 │
7
│ 26 │
0,7
│
│
4,1
│<=1000 │ 0,50 │
7
│ 33 │
1,3
│
│
4,7
│<=1000 │ 0,80 │
7
│ 33 │
1,3
│
│
5,8
│<=1000 │ 1,00 │
7
│ 47 │
1,3
│
│
7
│<=1400 │ 1,30 │
6
│ 47 │
1,3
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: >= 4 bar
Tensió elèctrica: 230 V, corrent monofàsic
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1:
Requisitos generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Característiques del motor i del ventilador
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
- Esquema elèctric i connexionat
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i
materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i
compleixin els requisits especificats en projecte. Comprovar:
- Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió. Ventiladors: tipus de filtre,
cabals, tipus de vàlvules, frigori es/hora, kCalories/hora.
- Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de
cables.
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- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat
del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK1AC02,BEK1AC03.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de
perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de
muntatge.
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor
metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al
bastiment de muntatge.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

BEK8 - DIFUSORS LINIALS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK8AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Difusors lineals amb una o dues sortides d’aire.
S’han contemplat els següents tipus d’elements:
- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic
- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació
- Element d’acabat per a la formació de cantonades a 90º
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així
com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
DIFUSOR:
Han d’estar formats per:
- Caixa de planxa d’acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van
muntats els elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els
elements d’acabat necessaris per a l’adaptació al fals sostre
ELEMENT D’ACABAT:
Ha d’estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que l’element
de sortida d’aire del difusor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

BEM - Familia EM
BEM3 - Familia EM3
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEM3BF50,BEM3AR02,BEM3AR03.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.
Han d'estar formats per:
- Hèlix impulsora
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- Motor elèctric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la
mateixa.
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos
cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal.
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc
concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica.
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.
Característiques tècniques:
┌───────────────────┐
│ Cabal │ Potència │
│ (m3/h)│
(W)
│
│───────│───────────│
│
100 │
<= 20
│
│
160 │
<= 35
│
│
250 │
<= 50
│
│
450 │
<= 40
│
│
600 │
<= 45
│
│
900 │
<= 65
│
└───────────────────┘
Nivell sonor: <= 45 dB (A)
Material de construcció: Plàstic injectat
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats en capses de cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i
materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació complei xin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum,
velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de
conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d’assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BEU - MATERIALS AUXILIARS
VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS

PER

A

INSTAL·LACIONS

DE

CLIMATITZACIÓ,

CALEFACCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos: 2 mm
Temperatura màxima de treball: 110°C
Pressió de treball: <= 10 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU4AC01,BEU4AC02,BEU4AC06,BEU4AC03,BEU4AC04,BEU4AC05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.
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S'han considerat els elements següents:
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàstica
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat
elèctricament
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i
quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió
de 0,8 Mpa, amb connexions
roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col·locar verticalment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als esforç
os que ha de suportar.
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al
seu ús.
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
Ha de tenir una membrana especial interna.
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.
La rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.
La vàlvula de càrrega de nitr ogen ha d'estar precintada.
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
DIPÒSIT DE PLANXA D’ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:
Ha d'estar format per:
- Cambra de nitrogen
- Cambra d'expansió d'aigua
- Boca de connexió
- Membrana especial
- Vàlvula de càrrega de nitrogen
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:
- Compressor accionat per motor elèctric
- Manometre indicador
Diàmetre de la rosca de connexió:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 3/4" ó 1"
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2"
Sobrepressió màxima:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 0,5 bar
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels i mpactes i les
altes temperatures.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
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y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.

BEU5 - TERMÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU5U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb
una esfera graduada i una agulla de lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.
Diàmetre de l'esfera: 65 mm
Escala de temperatura: de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.
La llargària de la veina ha de ser l’especificada en la DT.
Diàmetre de la rosca: 1/2"
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
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- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i
referències.
- Control específic dels elements:
- Tipus
- Escala i diàmetre
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i
referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA

DE

CLIMATITZACIÓ,

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV21112,BEV2BF23,BEV2AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° - 30°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i
referències.
- Control específic dels elements:
- Cicles d’obertura/Tancament
- Interval de regulació i escala
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BEV3 - FAMILIA EV3
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV3AC02,BEV3AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions.
S’han considerat els següents tipus d’elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l’
element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l’ element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d’ús, muntatge i manteniment.
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa
a la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants
protectors contra xocs elè ctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i
lliures d'halogenurs.
Grau de protecció mínim: IP30
Temperatura de funcionament: 0ºC-45ºC
Humitat de funcionament: 5%-90%
CONTROLADORS LOCALS:
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a la alimentació, sense
que es produeixen interferències elè ctriques als circuit elèctric o de dades.
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís
de manera permanent.
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Ha de tenir incorporat internament o externament el sistema d'alimentació per a una tensió de
230V c.a. i 50Hz
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memò ria interna
i provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un
terminin mínim de 15 hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d’instal·lar.
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l’ embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i
referències.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BEV5 - ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BEV5AR01,BEV5AR04,BEV5AR30,BEV5AR05,BEV5AR06,BEV5AR07,BEV5AR08,BEV5AR09,BEV5AR10,BEV5AR31,BEV5
AR24,BEV5AB13,BEV5AR32,BEV5AB14,BEV5AR34,BEV5AR16,BEV5AR21,BEV5AR35,BEV5AR36,BEV5AR37,BEV5AR38
,BEV5AR39,BEV5AR40,BEV5AR41,BEV5AC04,BEV5AC03,BEV5AC02,BEV5AC01,BEV5AR25,BEV5AR26,BEV5AR28,BEV
5AR27.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a supervisió de la gestió d’instal·lacions.
S’han considerat els següents tipus d’elements:
- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes
(Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.)
- Ordinadors i programari per al control centralitzat d’instal·lacions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l’
element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l’ element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin.
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES DEL SISTEMA DE REGULACIÓ AMB ALTRES SISTEMES:
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d’ús, muntatge i manteniment.
Les connexions al sistema, al bus de dades i al sistema de regulació ha de ser a travé s de
protocols i connectors normalitzats.
Els connectors han de ser del tipus RJ11, RJ12, RJ45, Port sèrie RS232 DB9, bus ISA o bus PCI.
Temperatura de funcionament: 0ºC-45ºC
Humitat de funcionament: 5%-90%
ORDINADORS:
Han de complir els requisits especificats a la DT del projecte i els requisits mí nims
indicats al sistema operatiu i al programari de gestió que cal instal·lari.
Temperatura de funcionament: 0ºC-45ºC
Humitat de funcionament: 5%-90%
PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D’INSTAL·LACIONS:
El programari carregat a l’ ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb
el sistema operatiu i amb les prestacions de l’ordinador.
El suport magnètic que contingui el programari a de ser compatible amb l’ordinador en el que
s’ ha d’instal·lar.
Ha de disposar de sistemes de seguretat per permetre guardar les dades i fer-les inaccessibles
a usuaris en funció de privilegis que controla el mateix programari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l’ embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
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BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEW3 - ACCESSORIS PER A EMISSORS (PER AIGUA)
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW31400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW44000,BEW46000,BEW43000,BEW44001,BEW4AC01,BEW4ACJT,BEW4AC02,BEW45001,BEW48000,BEW49000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les caracterí stiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
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- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW52000,BEW5A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les caracterí stiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BEZ - ELEMENTS ESPECIALS
VENTILACIÓ MECÀNICA

PER

A

INSTAL·LACIONS

DE

CLIMATITZACIÓ,

CALEFACCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEZ55000,BEZ52000,BEZ5L000,BEZ5H000,BEZ5A000,BEZGBF01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Elements auxiliars per a radiadors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taps cecs
- Taps amb reducció
- Purgadors manuals
- Purgadors automàtics
- Aixetes
- Detectors de sortida
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF117200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de
0,8 mm.
Característiques dimensionals:
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre │ Diàmetre exterior │ Gruix de la paret (mm)│
│
tub
│
teòric (mm)
│
(DIN 2440)
│
│ (rosca
│────────────────────│───────────────────────│
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│UNE 19-009)│ Valor │ Tolerància │ Valor │ Tolerància │
│───────────│───────│────────────│─────────│─────────────│
│
1/8"
│ 10,2 │
± 0,4
│
2
│
-0,25
│
│
1/4"
│ 13,5 │ +0,5/-0,3 │
2,3
│
-0,30
│
│
3/8"
│ 17,5 │ +0,3/-0,5 │
2,3
│
-0,30
│
│
1/2"
│ 21,3 │ +0,5/-0,3 │
2,6
│
-0,30
│
│
3/4"
│ 26,9 │
± 0,4
│
2,6
│
-0,30
│
│
1"
│ 33,7 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
1"1/4
│ 42,4 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
1"1/2
│ 48,3 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
2"
│ 60,3 │ +0,5/-0,6 │
3,6
│
-0,50
│
│
2"1/2
│ 76,1 │ +0,5/-0,8 │
3,6
│
-0,50
│
│
3"
│ 88,9 │ +0,6/-0,9 │
4
│
-0,50
│
│
4"
│114,3 │ +0,7/-1,2 │
4,5
│
-0,60
│
│
5"
│139,7 │ +1,1/-1,2 │
5
│
-0,60
│
│
6"
│165,1 │ +1,4/-1,2 │
5
│
-0,60
│
└────────────────────────────────────────────────────────┘
Llargària: 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni: <= 0,18%
- Fòsfor: <= 0,05%
- Sofre: <= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): >= 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.

BF1K - COMPENSADORS DE DILATACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF1K1610,BF1K1710,BF1K1910.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Compensadors de dilatació de llautó per a tubs d'acer negre, per a col·locar roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça en forma cilíndrica.
Els extrems han de ser rosques interiors.
Les superfícies, interior i exterior, no han de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats.
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.

BF2 - TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF218200,BF219200.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense
relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
rebliments,
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva
fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i
toleràncies.
Característiques dimensionals:
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tub │ Fondària
│Diàmetre │ Gruix
│ Llargària │
│
│
màxima
│exterior │ paret
│
│
│
│irregularitat │ teòric │(DIN 2440)│
│
│
│
(mm)
│ (mm)
│ (mm)
│
(mm)
│
│──────│──────────────│─────────│──────────│────────────│
│ 1/8" │
0,25
│ 10,2
│
2
│
│
│ 1/4" │
0,30
│ 13,5
│ 2,35
│
│
│ 3/8" │
0,30
│ 17,2
│ 2,35
│
│
│ 1/2" │
0,30
│ 21,3
│ 2,65
│
│
│ 3/4" │
0,30
│ 26,9
│ 2,65
│
│
│ 1" │
0,40
│ 33,7
│ 3,25
│
│
│1"1/4 │
0,40
│ 42,4
│ 3,25
│
4 - 8
│
│1"1/2 │
0,40
│ 48,3
│ 3,25
│
│
│ 2" │
0,50
│ 60,3
│ 3,65
│
│
│2"1/2 │
0,50
│ 76,1
│ 3,65
│
│
│ 3" │
0,50
│ 88,9
│ 4,05
│
│
│ 4" │
0,60
│ 114,3
│ 4,50
│
│
│ 5" │
0,60
│ 139,7
│ 4,85
│
│
│ 6" │
0,60
│ 165,1
│ 4,85
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions.
La galvanitzatció s'ha d'obtenir per immersió en bany calent de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062): >= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tub │Diàmetre │ Gruix
│ Ovalitat
│Excentricitat │Llargària │
│
│exterior │ paret
│
│(gruix mínim │
│
│
│ teòric │
│
│
puntual)
│
│
│
│ (mm)
│ (mm)
│
│
(mm)
│ (mm)
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│
│sense límit│
│
│
│
│ 1/8" │ ± 0,4
│ - 0,25
│ 9,8 - 10,6 │
>=1,75
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1/4" │ - 0,3
│ - 0,3
│ 13,2 - 14
│
>=2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,3
│sense límit│
│
│
│
│ 3/8" │ - 0,5
│ - 0,3
│ 16,7 - 17,5 │
>=2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1/2" │ - 0,3
│ - 0,3
│
21 - 21,8 │
>=2,3
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│
│sense límit│
│
│
│
│ 3/4" │ ± 0,4
│ - 0,3
│ 26,5 - 27,3 │
>=2,3
│
6%
│
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│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1" │ - 0,4
│ - 0,4
│ 33,3 - 34,2 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│1"1/4 │ - 0,4
│ - 0,4
│
42 - 42,9 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│1"1/2 │ - 0,4
│ - 0,4
│ 47,9 - 48,8 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 2" │ - 0,6
│ - 0,5
│ 59,7 - 60,8 │
>=3,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│2"1/2 │ - 0,8
│ - 0,5
│ 75,3 - 76,6 │
>=3,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,6
│sense límit│
│
│
│
│ 3" │ - 0,9
│ - 0,5
│
88 - 89,5 │
>=3,5
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,7
│sense límit│
│
│
│
│ 4" │ - 1,2
│ - 0,6
│113,1 - 115
│
>=4
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 1,1
│sense límit│
│
│
│
│ 5" │ - 1,2
│ - 0,6
│138,5 - 140,8 │
>=4,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 1,4
│sense límit│
│
│
│
│ 6" │ - 1,2
│ - 0,6
│163,9 - 166,5 │
>=4,2
│
6%
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització de mesures d’espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat
superficial
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
S’ha de mesurar l’espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S’ha de
mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.

BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF423BF0,BF4259E0,BF42AC02,BF42AC01,BF42AC03,BF42AC04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub d'acer inoxidable i els accessoris per a realitzar les unions entre tubs.
S'han considerat els elements següents:
- Tub obtingut per la conformació mecànica d’una banda d’acer, soldada longitudinalment “a
tope”, per soldatge elèctric.
- Valona:
- Brida: Peça per unir a l'extrem d'un tub llis i que permetrà connectar accesoris o aparells
amb unió de brides fixes
- Brida cega: Tapa per unir a una brida fixa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els elements han de tenir les superfícies interior i exterior llises.
No s'admet l'emmascarament de defectes superficials.
Els elements s'han de fabricar amb acer del tipus F 3504 (X6 Cr Ni 19-10) segons norma UNE 36016.
Composició química:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Element │ Carboni │ Silici │ Manganès │ Fòsfor │ Sofre │ Crom │ Níquel
│
│───────────│─────────│────────│──────────│──────────│─────────│────────│───────────│
│ % sobre │ <= 0,08 │<= 1,00 │ <= 2,00 │ <= 0,045 │<= 0,030 │ 17,00 -│ 8,00 │
│ colada
│
│
│
│
│
│ 20,00 │ 13,00
│
│───────────│─────────│────────│──────────│──────────│─────────│────────│───────────│
│Tolerància │ ± 0,005 │± 0,050 │ ± 0,040 │ ± 0,005 │ ± 0,005 │ ± 0,200│ ± 0,150 │
│% producte │
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Les característiques mecàniques es determinen d'acord amb l'assaig de tracció de tubs (UNE 7474) i amb l'assaig de duresa Brinell(UNE_EN_ISO 6506/1).
Límit elàstic convencional Rpn: >= 205 MPa
Resistència a la tracció Rm: 500 MPa
Allargament al trencament: >= 40 %
Duresa Brinell: <= 192 HB 10/3000/15
Pressió de treball a temperatura ambient: 13 bar
Temperatura d'ús: - 10°C - + 110°C
Toleràncies:
- Sobregruix interior del cordó de soldadura: <= 0,2 mm
- Diàmetre nominal exterior: ± 0,2%
- Gruix de la paret: ± 10%
ACCESSORIS:
En la unió amb brida, el material per a formar els junts ha de tenir un gruix > 3 mm i una
duresa Shore màxima de 70°.
TUBS:
Els tubs s'han de designar amb els símbols següents:
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- La lletra "T"
- El diàmetre nominal expresat en milímetres
- La lletra "I" indicativa d'acer inoxidable
- La designació de la norma (UNE 19-049)
Cada tub ha de tenir impreses i fàcilment llegibles les dades següents:
- La marca del fabricant
- El diàmetre nominal
- El gruix de la paret
- La designació segons la norma UNE 19-049
Els tubs de diàmetres de 25 - 60 mm han de complir el doblegat "a tope" d'acord amb la norma
UNE 7-211, amb un angle de corbat = 180°.
Ha de complir l'esbocat cònic segons la norma UNE 7-209 amb un angle de conicitat = 60°.
El tub ha de ser recte.
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.
Característiques dimensionals:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre nominal │ Gruix de la │ Massa lineal │
│
exterior
│
paret
│
(kg/m)
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│
│
50
│
7
│
8
│
│
60
│
10
│
12,4
│
│
75
│
7,5
│
13,5
│
│
100
│
10
│
24,5
│
│
125
│
12,5
│
38,2
│
│
150
│
10
│
34,6
│
│
200
│
8
│
38,6
│
└────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Massa lineal: ± 10%
Llargària:
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
TUBS:
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF52C500,BF529300,BF52C300,BF52B300,BF52A300,BF528300.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de
calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag: mí n. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040%
- Estat metal.lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mí nima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d’anar marcats al llarg
de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
- Referència a la norma EN 1057
- Marca identificativa del fabricant
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Identificació de l’estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d’incorporar un marcatge
similar a l’anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg
de la seva longitud.
Llargària: Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦
Toleràncies en el diàmetre exterior
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦
¦
aplicable al
¦
aplicable a
¦
¦
>
¦
=<
¦
diàmetre mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
6
¦
18
¦
± 0,04
¦
± 0,09
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
18
¦
28
¦
± 0,05
¦
± 0,10
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
28
¦
54
¦
± 0,06
¦
± 0,11
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
54
¦
76
¦
± 0,07
¦
± 0,15
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
76
¦
89
¦
± 0,07
¦
± 0,20
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
89
¦
108
¦
± 0,07
¦
± 0,30
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
108
¦
159
¦
± 0,2
¦
± 0,4
¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦
nominal
¦-------------------------------------¦
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¦
¦
g < 1 mm
¦
g => 1 mm
¦
¦
(mm)
¦
(%)
¦
(%)
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 18 mm
¦
± 10
¦
± 13
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
=> 18 mm
¦
± 10
¦
± 15 (*)
¦
+---------------------------------------------------------+
(*) ± 10%
per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret
d’1,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no
destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o
gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del
dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a
l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de
calefacció o refrigeració d'edificis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà
sobre el
producte, o en el seu defecte sobre l’etiqueta o en la documentació comercial que l’acompanya
i anirà acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:
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- Reacció al foc
- Resistència a l’aixafament
- Pressió interior
- Toleràncies dimensionals
- Resistència a les altes temperatures
- Soldabilitat
- Estanquitat: gasos i líquids
- Durabilitat de la resistència a l’ aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d’admetre tubs en bobina (recuit). Quan s’ especifiqui en barres de coure dur.

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB17600,BFB19600,BFB1A600,BFB1A620,BFB19620,BFB16600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d’aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
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- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):
0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Dià metre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB28400,BFB27200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):
0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
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¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
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¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
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UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Dià metre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BFB4 - TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB4AC31,BFB48A31,BFB46831,BFB44631.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a
pressió, per a col·locar encastat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.
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Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE-EN ISO 15875-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció
i de pressió interna
descrits a la EN ISO 15875.
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO
15875.
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades
al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.
Toleràncies:
- Gruix de la paret:
+---------------------------------------+
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància ¦
¦
(mm)
¦
¦
¦-------------------------¦
¦
¦ superior a ¦
fins a
¦
(mm)
¦
¦------------¦------------¦-------------¦
¦
1,0
¦
2,0
¦
0,3
¦
¦
2,0
¦
3,0
¦
0,4
¦
¦
3,0
¦
4,0
¦
0,5
¦
¦
4,0
¦
5,0
¦
0,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
5,0
¦
6,0
¦
0,7
¦
¦
6,0
¦
7,0
¦
0,8
¦
¦
7,0
¦
8,0
¦
0,9
¦
¦
8,0
¦
9,0
¦
1,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
9,0
¦
10,0
¦
1,2
¦
¦
10,0
¦
11,0
¦
1,3
¦
¦
11,0
¦
12,0
¦
1,4
¦
¦
12,0
¦
13,0
¦
1,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
13,0
¦
14,0
¦
1,6
¦
¦
14,0
¦
15,0
¦
1,7
¦
¦
15,0
¦
16,0
¦
1,8
¦
¦
16,0
¦
17,0
¦
1,9
¦
+---------------------------------------+
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el
mateix gruix nominal.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops
següents dades al paquet o a l'albarà:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

i dels raigs solars, amb les

solars i ben ventilats. S'han
planes, s'han de capicular les
separar les capes per mitjà de

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 158751:2003).
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UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Referència a la norma EN 15875
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm)
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875
- Referència del material i sistema de reticulació
- PE-Xa material reticulat per peròxid
- PE-Xb material reticulat per silà
- PE-Xc material reticulat per radiació d’electrons
- PE-Xd material reticulat per azo
- Classe d’aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875
- Opacitat (si es declara pel fabricant)
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BFC - TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFC17B00,BFC16B00,BFC15B00,BFC14B00,BFC95PBAEG3B,BFC95PBCEG3C,BFC95PBEEG3D,BFC13B00,BFC18B00,B
FC19B00,BFC1AB00,BFC91PB6,BFC95PBA,BFC95PBC,BFC95PBE,BFC95PBG,BFC95PBJ,BFC95PBK,BFC95PBM,BFC93
P7EEG26,BFC93P7GEG27,BFC93P7KEG29,BFC93P7MEG2A,BFC93P7MAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
En un examen visual sense augments, les superfí cies interna i externa dels tubs han de ser
llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre
imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en la norma EN ISO
15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall
net.
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Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i dià metre nominal, el gruix
de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie calculada per al tub (Scalc.), sigui
menor o igual que els valors definits a les taules 1, 2 o 3 de la EN ISO 15874-2 , en funció
del tipus de material.
Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de la EN ISO 15874-2.
La pressió màxima de servei i la temperatura d’aplicació, ha de complir amb els valors de
l’annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i de la classe de
condició de servei.
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons la UNE-EN 921, han de complir amb
l’ especificat en l’apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2.
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l’especificat en
l’apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2.
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:
- Referència a la norma EN 15874
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal
- Classe de dimensió
- Tipus de material
- Classe d’aplicació relacionada amb la pressió de disseny
- Opacitat (si es declarada pel fabricant)
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte)
Les marques s’han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub.
Material:
- PP-H: Polipropilè-homopolímer
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc
- PP-R: Polipropilè-copolímer al atzar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de
agua caliente y fría. Polipropileno
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de
agua caliente y fría. Polipropileno

canalización en materiales plásticos para instalaciones de
(PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003)
canalización en materiales plásticos para instalaciones de
(PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003)

BFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS
BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ37720,BFQ37620,BFQ37520,BFQ38760,BFQ38860,BFQ38660,BFQ38550,BFQ37320,BFQ37420,BFQ37820,BFQ3
7920,BFQ37A20,BFQ3AC01,BFQ3AC02,BFQ3AC11,BFQ38960,BFQ38A60.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges,
les humitats i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tè rmics del projecte.
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig de cada tipus d’aï llament i tipus d’instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’ acceptar material que no reuneixi les condicions d’espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BFR11410,BFR11610,BFR11B20,BFR11C20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions
ni altres defectes.
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2): EN AW-1200(Al 99,9)
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNEEN 485-2
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària.
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els
impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i protegides
contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB1705,BFWB1905,BFWC1720,BFWC1620,BFWC1520,BFWC1420,BFWB5605,BFWB5505,BFWB5405,BFWB5305,BFWB
2805,BFWB2705,BFW52CB0,BFW4PB10,BFW529B0,BFW11720,BFW52BB0,BFW52AB0,BFWR1141,BFWB1A62,BFWC1320
,BFWC1820,BFWC1920,BFWC1A20,BFWB1962,BFWB1605,BFW528B0,BFW4P910,BFW4AC02,BFW4AC01,BFW4AC03,BFW
4AC04,BFWCAC01,BFWR1161,BFWR11B2,BFWR11C2,BFW21810,BFW21910.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
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- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFW1 - VALVULERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW11720.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en
instal.lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a
la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10242-95 "Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías"

BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB1705,BFWB1905,BFWB5605,BFWB5505,BFWB5405,BFWB5305,BFWB2805,BFWB2705,BFWB1A62,BFWB1962,BFWB
1605.
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en
instal.lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a
la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB1705,BFYB1905,BFYC1720,BFYC1620,BFYC1520,BFYC1420,BFYQ3772,BFYQ3762,BFYQ3752,BFYB5605,BFYB
5505,BFYB5405,BFYB5305,BFYB2805,BFYB2705,BFY52CB0,BFY529B0,BFY11720,BFY52BB0,BFY52AB0,BFYQ3876
,BFYQ3886,BFYQ3866,BFYQ3855,BFYR1141,BFYB1A62,BFYC1320,BFYC1820,BFYC1920,BFYC1A20,BFYQ3732,BFY
Q3742,BFYQ3782,BFYQ3792,BFYQ37A2,BFYQAC01,BFYQAC02,BFYB1962,BFYB1605,BFY528B0,BFYCAC01,BFYQAC1
1,BFYQ3896,BFYQ38A6,BFYR1161,BFYR11B2,BFYR11C2,BFY21810,BFY21910,BFY21610.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG112690.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors: >= IP-417
- Instal·lacions exteriors: >= IP-437
Rigidesa dielèctrica: >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305): A
L'esquema d’instal·lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció , classe i calibre dels fusibles,
precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s’ allotgen la caixa general de protecció així com centralització de
comptadors o equip de protecció i mesura.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG121500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions
o de quadres de comandament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat
incolor i resistent als raigs ultraviolats.
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
L'envoltant ha de ser totalment aïllant.
Ha de ser de construcció modular.
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament
s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre,
com a mínim.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Cos: >= IP-557
- Tapa: >= IP-559
Classe de material aïllant (UNE 21-305): A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG134801.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes per a quadres de comandament i protecció.
S'han de considerar els materials següents:
- Antixoc
- Autoextingible
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i
una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes
extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant
cargols.
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un
orifici de precintat i un anagrama d'homologació UNESA.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
CAIXES AUTOEXTINGIBLES:
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
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Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de
fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió.
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324): >= IP-405
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151D11,BG151512.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Tipus
│
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│Material
│ Normal
│ Estanca │ Antihumitat │Antideflagrant│
│───────────────│──────────│──────────│─────────────│──────────────│
│Plàstic
│>= IP-405 │>= IP-535 │ >= IP-545 │
│
│Plastificada
│>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │
│
│Planxa d'acer │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557
│
│Fosa d'alumini │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557
│
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG161611,BG161412.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
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S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Tipus
│
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│Material
│ Normal
│ Estanca │ Antihumitat │Antideflagrant│
│───────────────│──────────│──────────│─────────────│──────────────│
│Plàstic
│>= IP-405 │>= IP-535 │ >= IP-545 │
│
│Plastificada
│>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │
│
│Planxa d'acer │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557
│
│Fosa d'alumini │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BG1N - CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1NAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Centralització de comptadors monofàsics o trifàsics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per les següents unitats connectades entre si:
- Unitat funcional d'embarrat general i de fusibles
- Unitat funcional de mesura
- Unitat d'embarrat de protecció
Han de ser de tipus modular.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Cada unitat ha de constar de cos, placa de muntatge i tapa.
Els cossos han de ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, amb empremtes de ruptura per
al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Les tapes han de ser de metacrilat transparent i han de portar orificis per a la fixació al
cos mitjançant visos.
La tapa de la unitat de mesura s'ha de fixar al cos mitjançant visos precintables.
El cos de la unitat d'embarrat general ha de portar els suports per a les bases portafusibles
segons la capacitat de la centralització i empremtes de ruptura per a l'entrada del cable
d'alimentació.
El cos de la unitat de mesura ha de portar una placa de muntatge per a la subjecció dels
comptadors.
El cos de la unitat d'embarrat de protecció ha de portar els suports per als borns de sortida,
un perfil de fixació DIN i una barra per a connexió de la presa de terra. També ha de dur
orificis de sortida de les derivacions individuals.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Tensió nominal: 400 V
Intensitat nominal de l'embarrat general: 250 A
Grau de protecció del cos (UNE 20-324): >= IP-407
Grau de protecció de la tapa (UNE 20-324): >= IP-409
Resistència a la flama (UNE 60707): Autoextingible
Tipus de connexions: Segons UNESA 1404 A
Capacitat dels borns d'entrada: fins a 150 mm2
Capacitat dels borns de sortida: fins a 25 mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60439-1:2001 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y
conjuntos derivados de serie.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La centralització ha de portar, de forma durable i ben visible, una placa amb les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de model o referència tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Verificar les característiques dels elements de mesura
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG1P - EQUIPS DE CONTATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1PAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifà sics, per a col·locar superficialment.
S'han considerat els tipus següents:
- TMF1
- TMF10
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els conjunts de protecció i mesura estan formats pels següents components:
- Caixes modulars amb doble aïllament
- Unions modulars
- Tapes laterals
- Plaques de muntatge
- Elevadors suplements de plaques
- Carrils de fixació per l'interruptor automàtic i el diferencial
- Finestra dels automàtics
- Bases corrent contínua
- Neutre seccionable
- Borns bimetàl·lics
- Interruptor automàtic
- Interruptor diferencial
- Peça per a cobrir els borns
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- Born de connexió a terra
- Cable elèctric
- Terminal de pressió, de pre-aïllament
- Dispositius de ventilació
- Conjunt de fixació mural
- Cargol de fixació
- Canal pels cables
Els tipus T-20 i T-30 han de tenir també els següents components:
- Relé d'emissió
- Relé diferencial auxiliar
- Regleta de comprovació
- Pletines de coure
- Perfils de fixació mural
- Femella de fixació perfil i caixa
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuï ts fusibles, amb caixa de derivació o unitat
d'embarrat per a connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors.
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible.
La cara frontal ha de ser transparent i precintable.
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal.
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu
de fixació a la caixa de mecanismes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trà nsit general i de
fàcil accès.
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada
d'altres instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc.
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior
d'envoltants de doble aillament.
Per a intensitats més grans de 630 A, ha de haver-se disposat en armaris metàl·lics
precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura.
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa.
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid.
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4
mm2 de secció mínima.
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble.
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades.
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar.
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han
de permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal.
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i
blau pel neutre.
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir
les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A.
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat,
autoextinguibles.
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i
d'una protecció magnetotèrmica per a cadascun dels circuïts interiors.
Cap material no han de presentar perill d'incendi per la resta de materials del seu voltant.
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una
etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC
Característiques dels components:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦
Línia trifàsica
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦
¦ conjunt prot.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ i mesura (kW)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 400 / 230 V ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ conjunt prot.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ i mesura (kW)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 230 / 132 V ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦
transformador toroidal
¦
¦
¦ int.nom. (A) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.
¦
300 per a força i 30 per a la resta de receptors
¦
¦ sensib.(mA) ¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ aut.-Intens. ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ nominal (A) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general ¦ 4,5¦4,5 ¦ 4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ aut.-Poder
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ de tall (kA) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦
¦ aut-Tèrmic(A)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en
¦
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt
¦ T2-¦ T2-¦ T2 ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦
¦ mesur.tipus ¦ T1 ¦ T1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt
¦
16/10 mm2
¦
20x5/15x5
¦
30x6/20x5
¦
¦ mes.cablejat ¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦ 100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦
¦ seg-fusibles(A)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Tallacircuits¦
DIN 0
¦
DIN 1
¦
DIN 3
¦
¦ segur.-bases ¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar
la seguridad. Protección contra los efectos térmicos.
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UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores
automáticos para funcionamiento en corriente alterna.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El conjunt ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades
següents:
- Marca i fabricant
- Tipus
- Tensió nominal en V
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles
- Anagrama d'homologació UNESA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció , classe i calibre dels fusibles,
precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s’ allotgen la caixa general de protecció així com centralització de
comptadors o equip de protecció i mesura.
- Verificar les característiques dels elements de mesura
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció , classe i calibre dels fusibles,
precintes i homologacions.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG212710.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TB10,BG22TK10,BG222710,BG222810,BG222510,BG22H510,BG22H710,BG22H810,BG22H910,BG22HA10,BG22
HB10,BG22AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
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Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS Y ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l’atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.

BG23 - TUBS RÍGIDS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG23AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG2C - SAFATES PLÀSTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2CAC01,BG2C1500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Safata plàstica de PVC rigid llis o perforat, de fins a 60x400 mm com a màxim.
S'han considerat els tipus següents:
- Safata amb fons llis
- Safata amb fons perforat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la
coberta.
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar
amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1): CL-s3,d0
Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316): Alta
Conductivitat tèrmica: Baixa
Potència de servei: <= 16 kW
FONS LLIS:
Grau protecció (UNE 20-324): IP-429
Les dimensions s'han d'expressar-se: Alçària x amplària
FONS PERFORAT:
Grau protecció (UNE 20-324): IP-229
Les dimensions han d'expressar-se: Amplària
Temperatura de servei (T): -20°C <= T <= +60°C
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64° C/ 1/10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Tipus de PVC
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a les normes
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BG2D - SAFATES METÀL.LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2DAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Llisa

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular
a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei: <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l’anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
Cada component del sistema s’ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial
-Marca d’identificació del producte concret
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG31AC01,BG31AC02,BG31AC03,BG31AC04,BG31AC05,BG31AC06,BG31AC07.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars:
Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau,
Terra: Llistat de groc i
verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│Gruix (mm)
│ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
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L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
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- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG32AC01,BG32AC02,BG32AC04,BG32AC03,BG329200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió
assignada, per a instal·lacions fixes.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC):
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius:
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
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Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de
tenir el mateix diàmetre.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2)│1,5│2,5-6│10-16│25-35│50-70│95-120│150│185│240│
│────────────│───│─────│─────│─────│─────│──────│───│───│───│
│Gruix (mm) │0,7│ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │1,8│2,0│2,2│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1
aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de
fums , gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE
211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U
inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG34 - CONDUCTORS DE COURE ANTIHUMITAT PLANS, DE 750 V DE TENSIÓ NOMINAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG343100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric antihumitat rígid i pla amb conductor de coure d'un sol fil destinat a
instalacions interiors. Tensió nominal de 750 V, bipolar o tripolar i de 4 mm2 de secció com a
màxim.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha d'estar compost de conductor de coure rígid (classe 1) i aïllament i coberta de policlorur
de vinil.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Color de l'aïllament:
- Fase: Marró o negre
- Neutre: Blau clar
- Terra: Llistat de groc i verd
L'aïllament estarà constituit per una mescla de policlorur de vinil del tipus TI2 aplicada al
voltant de cada conductor.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La coberta estarà constituida per una mescla de policlorur de vinil del tipus TM1.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-487
Gruix de l'aïllament (UNE 21-031): 0,6 mm
Gruix de la coberta protectora: 0,8 mm
Temperatura de servei permanent: <= 70°C
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
- Gruix de la coberta (UNE_HD 603): - 0,1 mm + 15% (valor mig)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900,BG380A00,BG380800.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons
criteri de la DF.

BG3M - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RFV 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG3MT026,BG3MT030,BG3MT023,BG3MT022,BG3MT035,BG3MT120,BG3MAC01,BG3MBF51,BG3MT025,BG3MAC02,BG3M
AC03.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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DEFINICIÓ:
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa, per a instal·lacions
interiors o exteriors, per anar directament soterrat o be sota tub, per a serveis fixes i amb
conductor de coure. Designació UNE RFV 0,6/1 kV i UNE RVFV 0,6/1 kV. Es contemplen els cables
tetrapolars i tripolars amb neutre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Segons l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea
de lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat, armadura de
fleixos d’acer sobre material de reblert i coberta de policlorur de vinil. El cable RFV
0,6/1kV incorpora una coberta interna de PVC, extruïda entre els materials de reblert i
l’armadura metàl·lica.
El conductor serà de coure recuit. Les característiques físiques i mecàniques del conductor de
coure han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
L’aïllament ha de ser una mescla sòlida extruïda de polietilé reticulat (XLPE) del tipus DIX-3
segons UNE HD-603.
Ha de quedar ajustat i s’ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. Entre
l’aïllament i el conductor es pot col·locar una cinta de separació, no higroscòpica, fàcilment
separable del conductor.
Els colors vàlids per a l’aïllament són:
- Fase: negre marró o gris
- Neutre: blau clar
- Terra: llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllament:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Secció (mm2) ¦ 4 a 6 ¦ 10 a 16 ¦ 25 a 35 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦ Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦
0,7
¦
0,9
¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 2,2 ¦
+------------------------------------------------------------------+
El cable tindrà un reblert extruït de materials adequats a la temperatura màxima admissible
pel conductor, en règim normal, i compatible amb els components del cable amb els que estigui
en contacte.
Aquest reblert intern ha de cercar completament el cablejat dels conductors aïllats i podrà
penetrar en els vuits intermitjos, donant-li al cable una secció raonablement circular.
El material de reblert s’ha de poder separar fàcilment de l’aïllament del conductor.
La protecció metàl·lica del cable consistirà en dos fleixos d’acer enrotllats en forma d’hèlix
a dretes al voltant del reblert o de la coberta interior segons el cas.
Els fleixos s’aplicaran helicoidalment en dues capes, de manera que el fleix exterior quedi
centrat aproximadament en l’espai lliure deixat per les voltes del fleix interior. L’espai
lliure existent entre dues voltes adjacents de cada fleix, no excedirà el 50% de l’amplària
del fleix.
El gruix del fleix d’acer en funció del diàmetre aparent del cable es:
+--------------------------------------------+
¦
Diàmetre fictici sota
¦ Gruix del ¦
¦
l’armadura
¦
fleix
¦
¦
(mm)
¦
d’acer
¦
¦------------------------------¦
(mm)
¦
¦ Superior a
¦ Inferior a ¦
¦
¦--------------------------------------------¦
¦
¦
30
¦
0,2
¦
¦
30
¦
70
¦
0,5
¦
¦
70
¦
¦
0,8
¦
+--------------------------------------------+
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) tipus DMV-18 segons UNE HD-603.
No ha de tenir variacions del gruix ni d’altres defectes visibles en la seva superfície.
Ha de quedar ajustada i s’ha de poder separar fàcilment sense causar danys als fleixos d’acer.
Ha de ser de color negre.
Gruix de la coberta protectora:
- Valor nominal: El valor nominal ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre
fictici en mil·límetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a
la vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 20% + 0,1
mm.
Marcat del cable (coberta exterior): El cable anirà marcat a la seva coberta exterior
mitjançant gravat o marcat en relleu. La informació que ha de proporcionar el marcat de la
coberta és:
- Marca d’origen: Nom del fabricant o marca enregistrada que permeti identificar al
fabricant.
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació.
- Tipus de conductor (designació segons normes UNE)
La distància entre el final d’una marca i el principi de la següent serà inferior o igual a
500 mm.
Marcat dels conductors aïllats (aïllament): Els conductors aïllats s’identificaran per colors
o per números. La coloració es durà a terme o be amb un aïllament de color uniforme, o be amb
un colorat superficial.
Si hi ha més d’un conductor de coloració negra o marró, un d’ells pot estar marcat amb una
línia blanca de 0,5 mm de gruix, però no pot cobrir més del 5% de la superfície de
l’aïllament.
Quan la identificació es realitza per numeració, la impressió dels números es farà amb un
color contrastant amb el color dels conductors aïllats. El marcat es durà a terme d’acord amb
les prescripcions de la norma UNE 21 089. La separació màxima entre marques en aquest cas serà
inferior a 275 mm.
La combinació dels colors groc i verd del conductor de seguretat es durà a terme tenint en
conte que en un tram de 15 mm de llargària, un d’aquest colors ha de cobrir com a mínim el 30%
i com a màxim el 70 % de la superfície del conductor aïllat, havent de cobrir la resta l’altre
color.
Els conductors aïllats han d’estar cablejats a esquerres. El pas del cablejat serà com a màxim
igual a 30 vegades el diàmetre aparent del cable mesurat sobre el feix de conductors aïllats.
Temperatura màxima de l’aïllament en servei normal. ....................<= 90°C
Temperatura màxima de l’aïllament en curtcircuit (5 s màxim). ......... <= 250°C
Temperatura màxima de la coberta en servei normal ......................<= 90ºC
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats ..........................................<= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra ................................ <= 0,6 kV
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de corrent continua.<= 1,8 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament:
- Valor mig ............................................. >= Valor nominal
- Valor mínim ............................ >= 0,1 mm + 10% (valor nominal)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca registrada i designació.
- Tipus de conductor (designació segons normes UNE)
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació
- Distància entre el final d’una marca i principi de la següent <= 500 mm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características."
* UNE 21-022-82 “Conductores de cables aislados.”
* UNE 21-089-81 (1) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a
cinco conductores."
* UNE 20-434-90 “Sistemas de designación de los cables.”
* UNE-HD 603-96 (1) “Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1 Prescripciones generales.”
* UNE-HD 603-95 (6B) "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 6: Cables aislados con XLPE, armados.
Sección B: Cables armados sin conductor concéntrico (tipo 6B).”

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG41149H,BG415A99,BG415A9B,BG415A9C,BG415A9D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit ,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
per fil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
- Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
sí mbol A i situat a l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
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Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’
interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols
corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre
cargols, volanderes o altres p arts no fixes de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
per fil normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de
les unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per
a la connexió dels cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d’ús B
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aï llant emmotllat que formi part
integrant de l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el
perfil.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l’interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42AC01,BG42129D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l’interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió
que permeti el muntatge i el desmuntatge
sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació
de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
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- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l’ interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests
han d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l’interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els
que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d’haver l’esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l’apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l’interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l’interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte.
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T
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- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG6 - MECANISMES
BG61 - CAIXES PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG611020,BG613020,BG612030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de
corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar
per a permetre la introducció de tubs per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb
seguretat els mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió .
Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.
Dimensions de les caixes:
┌────────────────────────────────┐
│Capacitat
│Dimensions (mm) │
│──────────────│─────────────────│
│1 element
│
73x88x43
│
│2 elements
│ 109x88x43
│
│3 elements
│ 145x88x43
│
└────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG62AC01,BG621193,BG621G93,BG621J93,BG62AC02,BG621LCU.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris
embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser
aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.

BG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG63AC01,BG631153,BG631EA3,BG63T037,BG63AC02,BG63T036.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals
per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
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Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.

BG64 - POLSADORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG641177.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar
superficialment.
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- A la intempèrie
- A l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de
fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de
placa i caixa (col·locació superficial).
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.
El comandament d'accionament ha de ser manual.
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de
material anticorrosiu.
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal (UNE-EN 60669): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669):
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│I nominal (A) │
6
│
10
│
10
│
│───────────────│────────────│────────────│───────────│
│Secció (mm2)
│ 0,75 - 1,5 │
1 - 2,5 │ 1,5 - 4 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):
>= 40000
A LA INTEMPÈRIE:
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa
mitjançant visos.
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324): >= IP-245
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.
A L'INTERIOR:
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest
s'ha de subjectar a la caixa mitjançant visos.
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):
- Intensitat assignada (A)
- Tensió assignada (V)
- Naturalesa del corrent
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació
- Referència
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.

BG67 - PLAQUES I MARCS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG671113,BG671133,BG671123.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò
3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre
mecanismes a la caixa corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta
placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes
escollits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

BGA - AVISADORS ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGA12520.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132
V, de so timbre, brunzit o musical, amb
regulació o sense i del tipus 1, 2 o 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir la UNE 20-314.
Material aïllant (UNE 20-314): Classe II-A
Freqüència: 50 - 60 Hz
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-40X
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu
productor de so.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors.
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.
AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de so i
una placa embellidora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques
eléctricos. Reglas de seguridad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.

BGC - ELEMENTS DE CONTINUITAT I GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA
BGC5 - SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGC53A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d’alimentació ininterrompuda (S.A.I.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir marcades en lloc visible i fà cilment llegible, les condicions de funcionament.
El sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) ha de permetre l’alimentació dels equips amb una
senyal d’una qualitat constant.
El mode de funcionament de l’equip ha de ser ON-LINE, amb una sortida sinusoïdal generada per
un ondulador de transistors, amb by-pass de suport a la xarxa automàtic i aïllat.
En presència de la xarxa d’alimentació, s’obté un nivell de contínua a partir d’aquesta per
alimentar l’entrada de l’ondulador, que ha de proporcionar a la seva sortida una tensió
regulada i de baixa distorsió harmònica. La conversió de la senyal de xarxa a senyal contínua
s’ha de fer mitjançant un rectificador i filtre capacitiu fort.
La tensió en contínua obtinguda s’utilitza per carregar la bateria a través d’un carregador de
tensió constant i corrent limitat.
L’ondulador sempre ha d’estar sincronitzat amb la xarxa per què el temps de commutació al
suport sigui nul en cas de necessitat.
Les bateries són d’una combinació de gasos, sense manteniment, i d’un temps de vida mínim de 5
anys, permetent l’autonomia a l’equip a plena càrrega.
En el seu frontis el SAI ha de disposar d’un teclat de membrana amb els polsadors i els
senyalitzadors que indiquen en cada moment l’estat de funcionament de l’equip.
Les senyalitzacions poden ser contínues o intermitents.
El SAI ha de disposar d’un transformador d’aïllament amb dos primaris i un secundari en el
qual els bobinats han d’estar apantallats entre sí, amb les pantalles connectades a terra.
Com a proteccions, l’ equip ha de disposar dels següents fusibles:
- Fusible d’entrada a la xarxa
- Fusible de bateria
- Fusible d’entrada a l’ondulador
Tots ells han de ser de 16 A.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L’equip SAI ha de disposar de dos mètodes de comunicació amb l’exterior, mitjançant contactes
lliures de potencial o mitjançant una targeta de comunicacions sèrie amb un protocol de
comunicacions.
Les característiques elèctriques dels contactes són les següents:
- Per tensió alterna: 0,5 A - 60 V
- Per tensió contínua: 0,3 A - 60 V
Característiques elèctriques i mecàniques de l’equip han d’estar garantides pel fabricant:
Entrada:
- Tensió d’entrada:
- Monofàsica: 230 Vac ± 15%
- Trifàsica: 400 Vac ± 10%
- Freqüència: 50 Hz ± 5%
Sortida:
- Tensió de sortida: 230 Vac ± 1%
- Freqüència: 50 Hz ± 0.1%
- Estabilitat estàtica: ± 0,5% per variació de càrrega del 100%
- Estabilitat dinàmica: ± 1% per variació de càrrega del 100%
- Capacitat de sobrecàrrega: 100% durant 0,5 s sense variació de tensió
Distorsió harmònica:
- Càrrega 100% lineal: < 1,5%
- Factor de potència: 0,9 en avançament, 0,8 en retard
- Càrrega 100% no lineal: < 4%
- Factor de cresta: 3
- Temps de pas en support: nul
- Temps de pas retorn: nul
Condicions ambientals:
- Temperatura: 0 a 40ºC
- Altitud: 1000 m sobre el nivell del mar
- Nivell acústic: < 50 dB a 1 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI
529: 1989).
* UNE 20846-5:1994 Convertidores a semiconductores. Interruptores para sistemas de
alimentación ininterrumpida. (Interruptores para SAI)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD14210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha
de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
┌────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│ Estàndard │ 300 micres │
│───────────────│───────────│────────────│
│Gruix (micres) │
>= 10
│
>= 300
│
└────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons
criteri de la DF.

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD23220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm
de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra,
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les
especificacions de la UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha
de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
- Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons
criteri de la DF.

BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BGDZU001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt de connexió
a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar
superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separarles, a fi d e poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4
cm de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦
II o IV
¦
125
¦
<=50
¦
+----------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
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- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons
criteri de la DF.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW11000,BGW1N000,BGW15000,BGW16000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris
centralitzacions de comptadors.

necessaris

pel

muntatge

de

caixes,

armaris

o

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW2C000,BGW2D000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW34000,BGW38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW4AC01,BGW41000,BGW42000,BGW48000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part
proporcional
d'accessoris
per
a
interruptors
magnetotèrmics
o
diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada
protecció.

pel

conjunt

d'accessoris

necessàris

per

al

muntatge

d'un

aparell

de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW62000,BGW63000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
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- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGWA - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGWA1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics i no han
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un avisador acústic.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ
BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGY38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt
conductor de coure nu.

d'elements

especials

necessaris

per

al

muntatge

d'1

m

de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD1000,BGYD2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BH1 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT
BH11 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB TUBS FLUORESCENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH11AC02,BH11AC03,BH11AC01,BH11AC04,BH11AC05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’alumini
anoditzat, amb difusor o sense , per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors
correctors per a A.F. i regletes de connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple, de suspensió lateral i
manipulable per una sola persona.
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé
per anar suspés d'un carril portant o pendular.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra”
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en
funció de la seva categoria.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).
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UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent
informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de
l'exterior de la lluminà ria o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les
làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva
instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminà ria i han de ser visibles
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en
posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que
disposa el Real Decreto 838/2002.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
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- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BH1D - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT TIPUS DOWNLIGHT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH1DAC02,BH1DAC01,BH1DAC03.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma circular i cos cilíndric, amb xassís de planxa d'alumini lacat o de
material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a là mpades fluorescents
compactes o incandescents i per a muntar superficialment.
S'han considerat els tipus següents:
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum
- Lluminàries sense equip electrònic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d’ús, muntatge i manteniment.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra”
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada
per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elè
ctricament actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada
o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l’abrasió de la coberta o de
l’aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels
passos de cables.
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de
manera que pugui suportar la potència d’entrada en ús normal.
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament
instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació.
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’ estar fetes totes les connexions
internes, i únicament hi ha d’haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s’ha de fer servir únicament per a les
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a
dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de
color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
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Tensió nominal d'alimentació (transformador): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I, II o III
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:
Ha d’incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactà ncia convencional
o electrònica, condensador per a la correcció del factor de potència (per a equips
convencionals), dispositiu arrencador (si és necessari) i regleta de connexió. Tots els
components de l’ equip auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i
potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària.
La carcassa de la lluminària ha de tenir un espai destinat a allotjar l’equip electric
auxiliar.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en
funció de la seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que
disposa el Real Decreto 838/2002.
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s’ha de
subministrar amb la lluminària.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y
de seguridad.
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de
funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀ MPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent
informació:
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Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de
l'exterior de la lluminà ria o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les
làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva
instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminà ria i han de ser visibles
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en
posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
A l'embalatge hi han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH2DAC01,BH2D1110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de
material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a là mpades fluorescents
compactes, halogenes o incandescents i per a encastar.
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S'han considerat els tipus següents:
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos
del llum
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum
- Lluminàries sense equip electrònic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d’ús, muntatge i manteniment.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra”
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada
per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elè
ctricament actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada
o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l’abrasió de la coberta o de
l’aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels
passos de cables.
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de
manera que pugui suportar la potència d’entrada en ús normal.
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament
instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació.
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’ estar fetes totes les connexions
internes, i únicament hi ha d’haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s’ha de fer servir únicament per a les
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a
dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de
color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació (transformador): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I, II o III
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:
Ha d’incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o
electrònica, condensador per a la correcció
del factor de potència (per a equips
convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de l’equip
auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada
o là mpades que admet la lluminària.
La connexió de l’equip amb la xarxa s’ha de poder fer d’alguna de maneres següents:
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l’interior de la
caixa
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de
l’exterior
- Per mitjà d’una regleta de connexió integrada al cos de la caixa
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en
funció de la seva categoria.
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Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que
disposa el Real Decreto 838/2002.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:
Si l’equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminà ria ha
de tenir un espai per al seu allotjament.
Si l’equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d’estar muntat a l’interior d’una
caixa fixada mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les connexions entre l’equip i la
lluminària han d’estar fetes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:
L’equip electrònic ha d’estar muntat a dintre d’una caixa que es fixa de manera independent de
la lluminària.
Les connexions entre l’equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment
d’instal·lar el llum, en qualsevol cas, els borns han d’estar marcats en ambdós elements o bé
el sistema de connexió es tal que només admet una posició de muntatge.
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s’ha de
subministrar amb la lluminària.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y
de seguridad.
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de
funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀ MPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent
informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de
l'exterior de la lluminà ria o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les
làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva
instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminà ria i han de ser visibles
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en
posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
A l'embalatge hi han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BH3 - LLUMS DECORATIUS ESPECIALS
BH32 - APLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH32AC01,BH32AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Llums decoratius adosables amb làmpades d'incandescència, de potència inferior o igual a 100 W
i portalàmpades E-14 o E-27.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, cablejat interior
i regletes de
connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple, de suspensió lateral i
manipulable per una sola persona.
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé
per anar suspés d'un carril portant o pendular.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra”
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
La planxa ha de portar proteccions de goma per als cables que la travessen.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21031): Classe A05VV-F
Aïllament (REBT): Classe I
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
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- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH61AC01,BH61AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores
d'autonomia, com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra,
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats
per a les entrades de conductors elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│Incandescència │Fluorescència │
│──────────────│───────────────│──────────────│
│Flux (lumens) │ de 120 a 175 │ de 175 a 300 │
│Potència (W) │
<= 12
│
<= 8
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Superfície il·luminada (m2):
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│Incandescència │Fluorescència │
│──────────────│───────────────│──────────────│
│Flux (lúmens) │ de 120 a 175 │ de 175 a 300 │
│S (m2)
│
>= 28
│
>= 60
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20 062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
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Aïllament (REBT): Classe II A
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925:
1991).
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
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Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BHU - LÀMPADES
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHU82333,BHU8T340,BHU8AC01,BHU8C770,BHU8AC04,BHU8AC05,BHU8AC02,BHU81244.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmpades fluorescents estàndard.
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33)
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d’estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic
normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de
làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos.
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)
¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària sense considerar les patilles ¦
¦
¦
¦
¦de contacte dels portalàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Posició de funcionament
¦Univ.¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
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¦--------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+
Grau de reproducció cromàtica de les là mpades estàndard:
- Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63
- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BHUA - LÀMPADES HALÒGENES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHUA1112.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Làmpades halògenes.
Es contemplen els següents tipus de làmpades:
- Làmpades halògenes lineals
- Làmpades halògenes de doble envolvent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d’ estar formades per un tub de quars i un casquet normalitzat per al
connexionat i la subjecció de la làmpada.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de
làmpades amb el tub o el casquet defectuosos.
El casquet de la làmpada ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60061.
Posició de funcionament: Universal
Temperatura de color: 3000 K
LÀMPADES HALÒGENES LINEALS:
Diàmetre màxim de l’ampolla: 11 mm
Tipus de casquet:
- Potència < 2000 W: R7s
- Potència 2000 W: Fa 4
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦
60
¦ 100
¦
150 ¦
150
¦
200 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ inclòs(mm)
¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 117,6 ¦ 78,3 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Distància entre contactes (mm)¦74,9±1,6¦74,9±1,6¦74,9±1,6¦114,2±1,6¦74,9±1,6¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
¦
200
¦
300
¦
500
¦ 1000
¦ 1500
¦ 2000
¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 189,1 ¦ 254,1 ¦ 334,3 ¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦185,7±1,6¦250,7±1,6¦ 334,4 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦
60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 810 ¦ 1600 ¦ 2400 ¦ 2250 ¦ 3400 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 13,5 ¦
16 ¦
16 ¦
15 ¦
17 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦ 200 ¦ 300 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 3520 ¦ 5600 ¦ 9900 ¦ 24200 ¦ 36300 ¦ 48400 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 17,6 ¦ 18,7 ¦ 19,8 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦
+-----------------------------------------------+
LÀMPADES HALÒGENES DE DOBLE ENVOLTURA:
Ha de tenir el tub que conté el filament envoltat per una ampolla de vidre.
El casquet de la làmpada ha de ser del tipus Edison.
L’ampolla interior no pot estar tocant a l’exterior. S’ha de mantenir en la seva posició
exclusivament agafada pels contactes dels extrems.
Tipus de casquet:
- Potència <= 150 W: E-27
- Potència >= 500 W: E-40
Diàmetre màxim de l’ampolla:
- Potència <= 150 W: 33 mm
- Potència >= 500 W: 38 mm
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Potència(W)
¦ 60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦
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¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦inclòs (mm)
¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 220 ¦ 260 ¦ 300 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Distància des del centre del tub ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦de quars al contacte central del ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦casquet (mm)
¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 141 ¦ 156 ¦ 182,5¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 840 ¦ 1600 ¦ 2550 ¦ 10250¦ 24000¦ 50000¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 14 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 20,5 ¦ 24 ¦ 25 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE-EN 60061-1:1996 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos.
* UNE-EN 60432-1:2001 Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: lámparas
de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Segons criteri de la DF, podrà

ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHW11000,BHW61000,BHW32000,BHWM1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no
han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de
les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ - Familia J
BJ1 - Familia J1
BJ12 - Familia J12
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ12B81Q,BJ12M9CC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit
íntimament al suport
- De resina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecà niques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència a les cà rregues estàtiques:
- Plats de dutxa: 4000 N
Toleràncies:
- Dimensions: - 10 mm
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ13 - Familia J13
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ13I010,BJ13I020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lavabo amb suport mural,
amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecà niques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència a les cà rregues estàtiques:
- Lavabos i rentamans murals: 1500 N
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Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal
corresponent, d’acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 14688 i UNE-EN 14296:
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dí gits; el nom de la Normativa
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si é s necessari s’afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14688 – CL
OF - CA - LR – DA
La designació del lavabo per a ús col. lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el
nom de la Normativa (EN 14296), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i
la durabilitat (DA):
EN 14296 – CA – LR – DA
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
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- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ14 - Familia J14
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodor i una cisterna pera formar un conjunt
funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9
litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descà rrega
de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega
reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del
seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecà niques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència a les cà rregues estàtiques:
- Inodors murals: 4000 N
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent , que acredita el marcatge CE, segons
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de
CTE:
-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant.
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997)
- Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- En la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d’inodor)
- Material de que està fabricat.
- Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega.
- Informació sobre les característiques reglamentades:
- Capacitat d’aigua de descàrrega.
- Prevenció del reflux
- Aptitud per a la neteja
- Resistència a les càrregues
- Durabilitat
- Substàncies perilloses
- Fiabilitat de la vàlvula
- Estanquitat a l’aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ16 - URINARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ16B21A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Urinaris d'alimentació integrada vista o encastada.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb un acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
Un cop instal·lat, les superfícies visibles han d'estar esmaltades.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a la seva
superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un desguàs a la base i un orifici de connexió per al
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Alçària del tancament hidràulic: >= 50 mm
Resistència a les va riacions de temperatura (UNE 67001): No
escrostonaments
Caracterís tiques físico-químiques (UNE 67001): Ha de cumplir
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una
deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer

tub d'alimentació.

han d'aparèixer esquerdes ni

alçària de 75 mm): No ha de
diferències de tonalitat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
S'ha de subministrar amb els elements de fixació mural i el connector per a ramal de plom quan
sigui el cas.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
* UNE 67025/1M:1991 Urinario mural sin sifón incorporado. Cotas de conexión (Versión oficial
EN 80/A1:1978).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ18 - Familia J18
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ18I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigüeres per encastar o amb suports murals.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit
íntimament al suport
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera)
En la norma UNE-EN 13310 s’anomenen les diferents possibilitats de subjecció d’ aquest
element:
- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar
- Aigüeres d’encastar
- Aigüeres d’enrasar
- Aigüeres sota taulell
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
Hi ha d’haver drenatge de l’aigua en la cubeta i zona d’escorredor
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial
permanent.
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa
superior
Resistència a l’abrasió: la capa superior no s’ha travessat per desgast.
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se al aplicar-se
gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de cà rrega i de
resistència anteriorment anomenats.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les
superfícies vistes.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 1.500 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.

o

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la segü ent informació:
-Sobre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13310 )
-En la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13310 )
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Informació sobre els requisits essencials:
- Facilitat de neteja
- Resistència de càrrega (només en aigüeres murals)
- Durabilitat
L’aigüera a d’anar acompanyada d’instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i
nom del fabricant o casa comercial.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ1Z - Familia J1Z
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ZI020,BJ1ZQ000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb
acabat superficial d'esmalt cerà mic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial
d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera
i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris
murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts):
No han d'aparè ixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de
perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després):
No ha de
deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de
deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
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Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament;
l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a
més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres
defectes.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No
hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres
defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres
microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Métodos de ensayo
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ2 - Familia J2
BJ21 - Familia J21
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ21I002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó per a banyeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres
d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria transfusora
- Broc exterior
- Broc integral amb sobreeixidor incorporat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes o bateries:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta o bateria mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar
col·locat
a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el
distintiu blau.
En l'aixeta o bateria monocomandament, l'ò rgan de comandament ha d'indicar amb els distintius
vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta o bateria termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua
superi els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):
- Sortida bany: 0,33 l/s
- Sortida dutxa: 0,20 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat del transfusor a 4 bar (UNE 19-703):
- Posició bany: No s'han de produir fuites
- Posició dutxa: Fuites <= 0,15 l/min
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
AIXETA O BATERIA:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ23 - Familia J23
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ23I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
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Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat
a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'ò rgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
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- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ24 - Familia J24
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ24I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces
interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de
tancament.
Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua: 1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació
del cabal.
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Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):

0,2 l/s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ28 - Familia J28
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ28I010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres
d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescladora
- Monocomandament
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat
a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'ò rgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ2Z - Familia J2Z
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2ZUI50,BJ2Z4127,BJ2Z4139,BJ2Z4125,BJ2Z4137,BJ2Z413B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de la apertura, tancament i regulació de cabal suau i
precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites
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Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

BJ3 - Familia J3
BJ32 - Familia J32
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3227DG,BJ3217GG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S'han considerat els següents elements:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfí cies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Cabal de desguàs per a plat de dutxa: >= 0,4 l/s
Estanquitat del desgüàs:
No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

BJ33 - Familia J33
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3317N7,BJ33B4RF,BJ3317P7.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els següents elements:
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- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfí cies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs:
No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Cada producte ha d’anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l’any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d’anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l’embalatge, o bé la informació
comercial que l’acompanya):
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
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- Els dos últims dígits de l’any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús
previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d’aire (l/s)
- L’interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

BJ36 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A URINARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ36AC01,BJ36AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els següents elements:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfí cies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Estanquitat del desgüàs:
No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

BJ38 - Familia J38
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3817D7,BJ38I001,BJ38A7DG,BJ38D7DG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els següents elements:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfí cies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Cabal de desguàs per a aigüera:
- Desguàs: >= 0,7 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,6 l/s
- Sifó: >= 0,7 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs:
No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
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Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Cada producte ha d’anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l’any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d’anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l’embalatge, o bé la informació
comercial que l’acompanya):
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús
previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d’aire (l/s)
- L’interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

BJ5 - BATERIES PER A COMPTADORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ5Z2271,BJ5232J7,BJ5ZAC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bateria per a comptadors d'aigua, formada per tubs horitzontals i verticals que formen un
circuit tancat.
S'han considerat els tipus següents:
- Bateria en quadre, de dues o tres fileres, de fosa amb entrada central de tub d'alimentació
- Bateria universal, de dues o tres fileres, d'acer galvanitzat amb entrada lateral de tub
d'alimentació
- Bateria de tres fileres en columna, formada per tubs horitzontals semicirculars i tubs
verticals de fosa, amb entrada central de tub d'alimentació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir fuites, exhudacions, reduccions de diàmetre ni d'altres defectes.
Ha de suportar una pressió de servei mínima de 15 bar i ha de ser resistent a la corrosió.
El nombre de tubs horitzontals ha d'ésser, com a màxim, de tres i han de servir de suport als
comptadors.
Tots els tubs de la bateria han de ser, com a mínim, de diàmetre igual al del tub
d'alimentació.
La bateria ha d'estar homologada. Ha d'estar pintada segons les especificacions fixades per a
la pintura en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb la superfície protegida.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES
BJ62 - DESCALCIFICADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ62AC01,BJ62AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositiu destinat a eliminar l'excés de calç a l'aigua.
S'han considerat els tipus següents:
- Comandament per temps per a muntatge compacte
- Comandament per volum per a muntatge compacte
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- Comandament per volum per a muntatge dúplex
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Ha d'estar construit amb materials anticorrosius.
Pressió de treball: 2 - 8 bar
Temperatura de l'aigua: 5 - 35°C
Diàmetre connexió d'aigua: 3/4
Cabals i capacitat de sal i resina:
┌───────────────────────────────────────┐
│ Cabal (m3/h) │ Sal (kg) │ Resina (l) │
│──────────────│──────────│─────────────│
│
1,8
│ >= 120 │
>= 17
│
│
2,2
│ >= 180 │
>= 20
│
│
4,5
│ >= 300 │
>= 70
│
│
13
│ >= 600 │
>= 300
│
│
18
│ >= 800 │
400
│
└───────────────────────────────────────┘
MUNTATGE COMPACTE:
Ha d'estar format per:
- Cos amb dipòsit de sal i de resina incorporats
- Centre de control protegit
- Vàlvula de cinc cicles
- By-pass automàtic
- Connexió a la xarxa d'aigua
MUNTATGE DÚPLEX:
Ha d'estar format per:
- Cos amb dues vàlvules i dipòsit de resina
- Dipòsit de sal separat, en polietilè
- Comptador-emisor d'impuls
- Programador electrònic
- Connexió a la xarxa d'aigua
COMANDAMENT PER TEMPS:
Tensió de treball i d'alimentació: 220 V
COMANDAMENT VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per:
- Vàlvula electrònica
- Comptador d'impulsos
Tensió de treball (bateria): 24 V
Tensió d'alimentació: 220 V
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.
Les boques de connexió han d'anar protegides.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJABAC01,BJABAC03,BJABAC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acumulador amb cubeta d’acer inoxidable AISI 316, d’acer esmaltat o d’acer amb revestiment
epoxídic, amb aïllament de poliuretà, per a aigua calenta sanitària, amb una capacitat entre
100 l i 5000 l, per a col·locar en posició vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Sense resistència elèctrica de recolzament
- Amb resistència elèctrica de recolzament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Cubeta d’aigua calenta sanitària
- Purgador
- Termòstat i beina
- Entrada d’aigua de xarxa
- Sortida d’aigua calenta sanitària
- Termòmetre
- Vàlvula de seguretat
Ha d’estar recobert d’una capa aïllant i de l’envoltant exterior.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre
mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automà tic, un altre de rearmament manual,
un control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda
amb un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver
una và lvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda
juntament amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de
l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc
de treball.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la
canonada de sortida.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la
pressió nominal.
El dipòsit d’aigua ha de tenir un punt de buidatge d’ obertura fàcil, només amb l’ajuda
d’eines ordinàries.
Temperatura de treball: <= 98°C
Temperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 3 bar
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
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Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Resistència elèctrica: 2500 W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y análogo.
Parte 1: Requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos
electrodomésticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal· lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Esquema d’instal·lació on s’indiqui la situació de:
- Aixeta de tancament
- Purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció
- Vàlvula de seguretat
Els aparells amb resistència elèctrica també han d’indicar les dades segü ents:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la
norma UNE 20 305, la indicació "Termo".
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d’aigua calenta sanitària, són
les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques i homologacions
dels equips.
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- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas)
potència calorí fica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.
- Verificar l’adequació d’aquestes característiques amb el projecte.
- Control d’identificació dels materials i equips i lloc d’emplaçament
- Verificar l’equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d’aigua centralitzat.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

BJAC - BESCANVIADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJACAC01,BJACAC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bescanviadors de calor de plaque s, d'acer inoxidable AISI 316, per a aigua calenta sanitària,
de 50 kW a a 90 kW de potència calorífica i de 1100 a 2000 l/h de cabal, per a col·locar
muralment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Circuit primari: aigua escalfada per mitjà extern
- Circuit secundari: aigua calenta sanitària
- Entrada d’aigua de xarxa
- Sortida d’aigua calenta sanitària
- Entrada d’aigua de l’aparell escalfador d’aigua
- Sortida d’aigua retorn de l’aparell escalfador d’aigua
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda
amb un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
En el circuit hi ha d’haver una vàlvula de seguretat incorporada.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de
l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc
de treball.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball a l'entrada del circuit primari: <= 80°C
Gradient tèrmic del circuit secundari
: 35°C
Pressió de treball del circuit de calefacció: <= 3 bar
Pressió de treball del circuit d’aigua per al consum: <= 7 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Pressió màxima de servei de l'acumulador i del bescanviador en bar
- Capacitat en litres
- Número de fabricació
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la
norma UNE 20 305, la indicació "Termo".

BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM1L200,BJM15010,BJM1240D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal
i equips auxil iars per a la centralització de lectures.
S’han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i
transmissor magnètic
- Comptadors d’aigua freda de funcionament electrò nic, amb cos de material sintètic, pantalla
digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com é s ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense
desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adeq uades al
ús a que es destina. Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les
variacions de temperatura de l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
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Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament
inerts.
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura
i sense ambigüitats visuals.
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el
totalitzador o immediatament al costat del nú mero indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de
lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de
fluid al totalitzador.
COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’aigua mesurat, aquesta
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat.
S’ha d’incloure un element que permeti controlar la operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a
mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o
vertical respectivament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
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El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BJM4 - PURGADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM4AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Purgadors de fosa de 10, 16 o 25 bar de pressió nominal.
S'han considerat els tipus següents:
- Purgadors per a muntar embridats
- Purgadors per a muntar roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Cos de fosa
- Boia esfèrica
- Tapa superior de fosa
- Purgador muntat a la part superior de la tapa.
- Junt elastomèric entre el cos i la tapa
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.
La boia ha de ser totalment esfèrica.
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.
La brida pot ser fixa u orientable.
Ha de ser estanc fins i tot a molt baixa pressió.
Tant el cos com la tapa i tots els elements que el conformen han de ser interiorment i
exteriorment resistents a la corrosió. En cas de treballar amb fluids o mitjans agressius,
s’haurà de reforçar aquesta protecció amb recobriments adequats.
La tapa i el cos han d’anar units amb cargols resistents a la corrosió.
La tovera de descàrrega de l’aire pot ser regulable o pilotada.
Ha d’estar calibrada en funció de la pressió nominal del purgador.
Poden incorporar una vàlvula de tancament per anular la seva funció. També poden po rtar una
vàlvula de buidat que permeti comprovar el seu funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PER A ROSCAR:
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
PER A EMBRIDAR:
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
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CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BK - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK1 - CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BK12AC01,BK12AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armari regulador de pressió mitjana d'entrada i pressió baixa de sortida.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de constar de:
- Clau d'entrada
- Filtre de gas
- Regulador
- Vàlvula de seguretat contra sobrepressió
- Connexió a pressió mitjana
- Connexió a pressió baixa
- Connexions d'entrada i sortida
- Armari
Ha d'estar homologat per la companyia subministradora.
Ha de tenir unes dimensions que permetin la manipulació de tots els elements i ha de tancar
amb pany.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per elements, embalats per a muntar en obra.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG.
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Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar.
* DIN 3381 06.84 Aparells de seguretat per el suministrament de gas en instal.lacions que
treballin amb pressions de fins a 100 Bar. Reguladors de pressió i aparells amb tancament de
seguretat.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar els distintius de perill corresponents i tots els avisos que marquin les
ordenances vigents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
BK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BK21AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reguladors de pressió per a instal·lacions de gas.
S'han considerat els tipus següents:
- Reguladors de pressió alta d'entrada i baixa i mitjana A de sortida, embridats
- Reguladors de pressió alta d'entrada i mitjana A i mitjana B de sortida, embridats
- Reguladors de pressió mitjana B d'entrada i mitjana A i baixa de sortida, roscats o
embridats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament.
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
S'ha de comprovar que la membrana i la K (constant de rigidesa) de la molla siguin les adients
per a les condicions de treball calculades al projecte.
Ha de dur una placa de característiques segons UNE 60670.
En els reguladors roscats, la rosca ha de ser cònica i feta a taller.
Si inclouen vàlvula d'interrupció, aquesta ha de ser:
Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges.
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol
intervenció.
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces.
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1 i ISO 228-1.
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El dispositiu de reglatge ha de quedar precintat després del reglatge per part del personal
autoritzat.
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element
obturador.
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas.
Han de ser resistents als esforços de muntatge.
Característiques de funcionament:
Han de funcionar correctament en les següents condicions :
- En tot el rang de pressions de servei.
- Entre 0° i 60° C.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits.
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de
muntatge.
Si inclouen vàlvules d'interrupció:
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura.
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents :
- Nom del fabricant
- Referència del tipus.
- Pmàx de servei en mbar.
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG.
PER A VÀLVULES DE DIÀMETRE <= DN50:
UNE-EN 126:2004 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles
gaseosos.

BK24 - COMPTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BK243110,BK245210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Comptadors de manxa o de turbina per a roscar o embridar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un aparell normalitzat i homologat de mesura de cabal.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat, amb les obertures protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 60510:2004 Comustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los
contadores de volumen de gas de membranas deformables.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de dur una placa amb les característiques següents:
- Volum cíclic
- Cabal màxim
- Cabal mínim
- Pressió màxima
- Número sèrie i any fabricació
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de
muntatge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BKK - REIXETES DE VENTILACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BKK16220,BKK15330.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reixeta de ventilació metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Ha d’ estar formada per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

BL - Familia L
BL6 - Familia L6
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BL66JT00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics i contrapesos per a
muntacàrregues elèctrics.
S'han considerat els tipus d'amortidors següents:
- De dissipació d'energia (hidràulics) per a ascensors de passatgers
- D'acumulació d'energia, per a ascensors de passatgers i industrials
AMORTIDORS:
Han de servir per a l'absorció de l'energia cinètica de la cabina de l'aparell elevador en cas
de parada anormal.
Per a assegurar el retorn s'ha de col·locar un dispositiu de seguretat.
Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes de seguretat que tallin directament
l'alimentació dels contactors previstos o dels seus contactors auxiliars.
AMORTIDORS HIDRÀULICS:
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Han de servir per a ascensors de 1,6 m/s o 1 m/s de velocitat nominal
En els amortidors hidràulics (dissipació d'energia) s'ha de poder verificar el nivell del
líquid.
Carrera de l'amortidor: >= 0,067 x V x V
(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor)
Deceleració per l'acció dels amortidors amb la càrrega nominal:
- Mitja: <= g
- Durant 1/4 de segon: <= 2,5 g
AMORTIDORS D'ACUMULACIÓ D'ENERGIA:
Han de servir per a ascensors de 0,63 m/s de velocitat nominal.
Carrera de l'amortidor: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm
(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la
massa de la cabina amb la seva càrrega nominal)
CONTRAPESOS:
Han d'equilibrar l'acció de la cabina.
El contrapès ha d'estar format per una estructura de muntants i tirants d'acer on s'han
d'ancorar els cables i s'han de col·locar els blocs de formigó o ferro. Les unions s'han de
fer per soldadura controlada o perns múltiples amb femella, contrafemella i passador de
seguretat.
Els blocs s'han d'immobilitzar mitjançant els tirants laterals i amb un pes d'acer col·locat
sobre el conjunt, subjectat amb femella i contrafemella en els tirants.
Els pesos han d'anar col·locats en un bastidor per a evitar el desplaçament en el contrapès.
Si l'ascensor és de 0,63 m/s de velocitat nominal i els pesos són metàl·lics, el bastidor ha
d'estar format per dues varilles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 30 de junio de 1966 por la que
Aparatos Elevadores.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que
MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de
electromecánicos.
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por
de la Directiva del Parlamento Europeo y del

se aprueba el texto revisado del Reglamento de
se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
Elevación y Manutención referente a ascensores
el que se dictan las disposiciones de aplicación
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació:
Declaració “CE” de conformitat de l’aparell elevador, acta d’assaigs de control final
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d’aparells elevadors
amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell
elevador amb marcatge CE.
- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.
CONTRAPESOS:
- Comprovar el pes del contrapès.
- Comprovar l’estat del bastidor.
- Comprovar l’estat i pes dels blocs.
AMORTIDORS:
- Sol·licitar la corba característica dels esmorteïdors utilitzats (cas acumulació energia).
- Sol·licitar el certificat CE de tipus (cas dissipació energia).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials
rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control de les partides objecte del control, i segons criteri de la direcció
de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
BM13 - SIRENES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM13AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.
S'han considerat els tipus següents:
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)
S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d’estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so,
que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de
l’aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l’espai per a les
connexions elèctriques, i el sistema de fixació.
Han d’estar dissenyats i construïts d’acord amb les especificacions de la norma EN 54-3.
Disposaran de mitjans per a limitar l’accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert
i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines
especials, ús de codis d’accés, cargols ocults, precintes, etc.
El grau de protecció proporcionat per l’envoltant (codi IP) ha de complir:
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del
senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma
de incendios. Dispositivos acústicos.
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de
alarma de incendios. Dispositivos acústicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
Cada dispositiu acústic d’alarma d’incendis ha d’anar marcat de forma clara e indeleble amb la
segü ent informació:
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d’alimentació, i tipus de corrent d’alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de
fabricació, així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s’haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s’hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha
de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a les normes EN 54-3
- Descripció del producte de construcció
- La categoria de l’entorn (A o B)
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:
- El(s) interval(s) de tensió d’alimentació
- Les gammes de freqüència d’alimentació
- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
- La freqüència acústica principal
- Codi IP segons la norma EN 60529
- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament
i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions)
- Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d’aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
BM23 - BOQUES D'INCENDI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM23U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per:
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a
l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i
3 1/2 voltes de volant
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha
d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements
i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de
color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de
tenir escletxes d'aireig.
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d’incendi han de ser resistents
a la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE
23400.
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de
raig lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Reistència a la pressió interna:
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Pressió màx.│
Pressió
│ Pressió mín.│
│
│
servei
│
prova
│ trencament │
│
│
(MPa)
│
(MPa)
│
(Mpa)
│
│────────────────────────────────────────────────────│
│ BIE-25 │
1,2
│
1,8
│
3,0
│
│ BIE-45 │
1,2
│
2,4
│
4,2
│
└────────────────────────────────────────────────────┘
Resistència impacte llança-boquilla: Sense deterioraments ni fuites
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions
permanents
Estanquitat dels ràcors: Sense fuites a la pressió de prova
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: >= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments,
Ha de funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa:
- Amb raig lliure: >= 10 m
- Amb polvorització en cortina: >= 6 m
- Amb polvorització cònica: >= 3 m
Àngles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5°
- Per a polvorització cònica: >= 45°
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):
- Calibre passa:
44 mm
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Calibre no passa: 46 mm
- Llargària de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de
complir la norma UNE EN ISO 1307
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%
BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla
horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors
interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla: <= 4 Nm
Frenat dinàmic del debanador: <= 1 volta
La mànega semirrígida ha d’estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
Diàmetre interior de la mànega: 25 mm
Tipus de mànega: semirígida no col·lapsable
BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en zigazaga, i orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega
lliurement.
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura
d'amplària mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix
vertical de rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya
del ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a
90° ni superior a 135°.
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7
Nm
La mànega ha d'estar fabricada d’acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
Dià metre interior de la mànega: 45 mm
Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de
verificación.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas
convencionales.
BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras. Parte 1: Bocas de incedio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas
fijos.
BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera
flexible para servicio ligero, de diametro 45mm y 70mm.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca
d'incendis o a les seves immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d’instal·lació i manteniment de la boca d'incendi
equipada.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes
- Any de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Llargària i diàmetre de la mànega
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de mànega ha d’estar marcat de manera clara i indeleble, amb la segü ent informació
com a mínim:
- Nom del fabricant i marca comercial
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar)
- Trimestre i data de fabricació
- Temperatura d’assaig, si és inferior a -20ºC
- Número d’homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per
tram, amb la següent informació:
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45)
- El nom i la marca del fabricant
- El trimestre i l'any de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança,
vàlvula, suport, armari)
- Canonades: (tipus, normativa, elements d’unió . Elements de subjecció, etc.)
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió,
alçada manomètrica i cabal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BM3 - EXTINTORS
BM31 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611,BM313511.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
l’acció d’una pressió
interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un
tipus registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de
control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’
extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:
- Indicació de l’administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l’aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon
l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de
verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d’equips
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

BM9 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM91AC01,BM91AC04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parallamps de puntes, sistema Franklin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'esdar format per:
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de qualitat i la documentació dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte.
- Recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Verificar característiques dels següents elements d’unió a terra.
- Secció del conductor
- Material de posada a terra
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de pode r ser acceptats o rebutjats els equips que no
compleixin les especificacions del projecte.

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY31000,BMY91000,BMY2U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
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- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN119420,BN11A3L0,BN11A420,BN115420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per
rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
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Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN3 - VÀLVULES D'ESFERA
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN318420,BN316420,BN317420,BN315420,BN318320,BN314420,BN313420,BN319420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió
mascle)
- Tancament manual mitjanç ant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric
diametral que gira 90°.
- Assentaments d'estanquitat per a la bola.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
- Bola: Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat: Tefló
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil):
- Bola: poli(clorur de vinil)
- Elements d'estanquitat: Cautxú tecnopolímer d’etilepropilediè EPDM
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
BN71 - VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN715450,BN713A45.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:
- Cos amb les tres connexions fent T.
- Sistema de tancament.
- Accionament per servomotor elèctric.
- Assentaments d'estanquitat pel sistema de tancament.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l’
element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l’ element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues
d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la
pressió de treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 6 bar: >= 9 bar
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment.
Les rosques han de portar uns protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l’ embalatge original.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BN72 - VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN723645.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de dues vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació, formada per:
- Cos amb les dos connexions
- Sistema de tancament
- Accionament per servomotor elèctric
- Assentaments d’estanqueitat pel sistema de tancament
- Premsaestopa o anells tòrics per a l’eix d’accionament
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l’
element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l’ element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb la d’entrada,
regulant mé s o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la
pressió de treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova segons pressió nominal:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar) │
│───────────────────────│──────────────────────│
│
6
│
>= 9
│
│
10
│
>= 15
│
│
16
│
>= 24
│
└──────────────────────────────────────────────┘
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l’ embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

BN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN749C20,BN74AC01,BN74AC10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de llautó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Obturador de desplaçament vertical
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial
respecte a la de sortida
- Molla de compressió
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió
diferencial
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el
sentit de circulació del fluid.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
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BN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN819420,BN816420,BN81A420,BN817420,BN818420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per
rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la
gravetat
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de
circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT
BN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN91AC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula de seguretat de recorregut curt de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i de
connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exteriorment i amb connexió de sortida
horitzontal roscada interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical
- Molla de compressió del sistema de tancament
- Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable
- Palanca per a l'obertura manual d'emergència, comprovació i neteja
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Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
- Molla: Acer inoxidable
- Tancament: Bronze i goma sintética
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.

BNE - FILTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNE19300,BNE16300,BNE1AC01,BNE1AC02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres de llautó roscats.
- Filtres de fosa per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
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FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat
Ha de ser fàcilment
rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat
Ha de ser fàcilment

amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant
amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat.
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

BNF - VÁLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNFBU010,BNFBU007,BNFBU020,BNF11A10,BNF11A20,BNF11A30,BNF11A40.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula per a buidat d’instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d’estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un
element obturador.
L’accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la
vàlvula.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades.
La clau de quadradet s’ha de subministrar amb la vàlvula.
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Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

BNG - VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNG1U030,BNG1U020,BNG6AC01,BNG6AC02,BNG6AC03,BNG6AC04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvules de tall per a gas, d’accionament manual, per a instal·lacions en edificis.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules amb obturador esfèric
- Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb els extrems adaptats al tipus de connexió
- Comandament manual
- Eix
- Obturador esfèric o cònic
- Assentaments d'estanquitat per l’obturador esfèric o cònic
- Sistema d’estanquitat per a l'eix d'accionament
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
Tots els components de la vàlvula han d’estar lliures de revabes i nets (encenalls, sorra de
fosa, etc.).
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s
normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a
l’entorn.
Ha de ser resistent als esforç os derivats de la instal·lació i del servei.
El cos de la vàlvula ha d’estar format com a màxim de tres peces.
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.
L’ estanquitat s’ha d’aconseguir per mitjans mecànics. Queden expressament prohibits els
productes d’estanquitat com ara lí quids, pastes o cintes.
La vàlvula ha d’estar construïda de manera que es pugui accionar fàcilment per mitjà d’un
comandament manual.
Les posicions extremes d’obert i tancat han d’identificar-se i limitar-se per uns topalls
fixes no ajustables.
La vàlvula ha de tancar girant el comandament manual en sentit horari. El comandament manual
ha de quedar en angle recte respecte a l’eix del cos de la vàlvula en la posició de tancat i
paral·lel a l’esmentat eix en la posició d’obert. La vàlvula s’ha de poder bloquejar en la
posició de tancat.
Si el mecanisme de topall forma part de la manilla, aleshores aquesta i l’eix han de ser tots
ells parts d’una sola peça; la subjecció de la manilla ha de segellar-se.
Totes les peces en contacte amb el gas o amb l’atmosfera circumdant han d’estar fabricades amb
materials resistents a la corrosió o han d’estar degudament protegides.
El gruix de les parets de la vàlvula des de qualsevol via de gas cap a l’atmosfera o les
perforacions connectades a l’ atmosfera no han de ser inferiors a 1 mm.
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Les connexions poden ser roscades directament al tub o a la brida, desmuntables per junta
plana, o bé amb enllaç PE-tub metàl·lic.
En les connexions roscades directament a tub o a brida, la unió roscada ha de complir els
requisits de la norma UNE 19009.
En les connexions mitjançant unió per junta plana les rosques han de ser de tipus cilíndric
adaptant-se a la norma ISO 228.
En les connexions que incloguin un enllaç PE-tub metàl·lic, aquesta complirà les exigències de
la norma UNE 60-405.
La
clau ha de portar marcada de forma indeleble i clarament visible, com a mínim, la
informació següent:
- Nom del fabricant o marca d’identificació o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Classe de pressió
- Direcció del flux (en cas necessari)
- Data de fabricació (l’any com a mínim)
VÀLVULA AMB OBTURADOR CÒNIC:
L’ obturador ha d’estar dissenyat i muntat al cos de la vàlvula de manera que la vora de la
superfície de segellat del obturador sobresurti respecte a la superfície de segellat del con
del cos.
S’ha de proporcionar una separació mínima d’1 mm amb la finalitat de que l’obturador sigui
capaç d’avançar en cas de desgast. La part superior de la superfície de segellat del obturador
ha d’estar mé s baixa que la superfície superior del cos.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalades amb el sistema seleccionat pel fabricant i que ha de
proporcionar a la vàlvula una protecció adequada contra possibles deterioraments. L’embalatge
ha de contenir les instruccions d’instal·lació i funcionament. En particular, el fabricant ha
de lliurar com a mínim informació sobre:
- Instal·lació
- Funcionament i manteniment
- Posició de muntatge
- Temperatura d’utilització màxima i mínima
- Pressió màxima d’ús
Les rosques han de portar un protector de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan conbustibles gaseosos a presiones
máximas de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y
de bloqueo.
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL:
* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para
instalaciones de gas en edificios.
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I INFERIOR A 100 MM:
* UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de
servicio hasta 0,5 MPa (5 BAR), de diámetro mayor de 50mm y no superior a 100mm.
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BNL - BOMBES ACCELERADORES I GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES
BNL1 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNL1AC01,BNL1AC02,BNL1AC03,BNL1AC06,BNL1AC07,BNL1AC20,BNL1AC21,BNL1AC04,BNL1AC05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bombes acceleradores amb motor inundat format per un motor acoblat directament a la bomba.
S'han considerat els tipus de connexió següents:
- Roscada
- Embridada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les connexions d'aspiració i d'impulsió han d'estar sobre un mateix eix.
Ha de portar un selector per a variar la velocitat de gir del motor o un selector de velocitat
més un regulador de cabal i pressió.
El cos de la bomba i la tapa del motor han de portar gravada la indicació del sentit de
circulació de l'aigua i de gir del motor, respectivament.
Tensió d'alimentació (monofàsic): 230 V
Tensió d'alimentació (trifàsic): 230/400 V
Temperatura de servei: <= 105°C
Materials:
- Cos: Fosa
- Impulsor: Fosa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONNEXIÓ PER ROSCA:
Subministrament: En caixes, amb els corresponents mitjos enllaços.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
CONNEXIÓ PER BRIDES:
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que les característiques tècniques d el material subministrat satisfan les
exigides en el projecte mitjançant:
- Control de la documentació
- Control mitjançant distintius de qualitat, en els termes de l’articulat del RITE
- Control mitjançant assajos i proves
Es comprovarà que els equips rebuts:
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

-Corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte
- Disposen de la documentació exigida
- Compleixen amb les propietats exigides al projecte
- Han estat sotmesos als assajos i proves exigits per la normativa en vigor
L'instal·lador autoritzat o la DF
verificaran que la documentació proporcionada pels
subministradors sobre els distintius de qualitat que composen els equips o materials
subministrats, que assegurin les característiques tè cniques exigides en el projecte o sigui
correcta i suficient per a l'acceptació dels equips i materials emparats per ella.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control de les bombes que es recepcionin a l’obra. Aquest control es
realitzarà
per mostreig i en totes les partides, marques i models diferents que arribin a
obra. La intensitat del mostreig estarà definida per la direcció d’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control de les bombes, totes les anomalies d’ incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, es comunicarà a DF, que decidirà la substitució total o parcial del material
rebut.

BQ - Familia Q
BQ1 - Familia Q1
BQ11 - Familia Q11
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ110020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió
cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de
preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues
d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions
indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent.

BQ2 - Familia Q2
BQ21 - Familia Q21
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ210010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de
tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports.
Els suports han de tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a
bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç
superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions
indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent.

BQ5 - Familia Q5
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ51I002,BQ5BU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i
escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70): <= 1%
Coeficient de saturació: <= 75%
Contingut de ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Angles: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

LLOSA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.

>= 100 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves
característiques i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ8 - Familia Q8
BQ88 - CAMPANES EXTRACTORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ880002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Campanes extractores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Quan l’aparell arribi a obra amb certificat d’ origen industrial que acrediti el compliment de
la normativa, la seva recepció s’ha de realitzar comprovant únicament les seves
característiques aparents.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: embalats a caixes amb una placa d’identificació amb la següent informació:
- Nom del fabricant
- Potència
- Aspiració del motor
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para
la función.

BQ8A - EIXUGAMANS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ8AU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Eixugamans elèctric.
CONDICIONS GENERALS:
Quan l’aparell arribi a obra amb certificat d’origen industrial
que acrediti el compliment
de la normativa, la
seva recepció s’ha
de realitzar comprovant únicament les seves
característiques aparents.
Motor: 100 W.
Calefactor: 1800 W.
Dimensions mínimes:
- Alçada: 300 mm.
- Amplada: 220 mm.
- Profunditat: 65 mm.
Temporitzador: 45”.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’han de subministrar embalats a caixes amb una placa d’identificació amb
la següent informació:
- Nom del fabricant.
- Potència.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ1 - PENJADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQZ1U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Penjador per a roba,
CONDICIONS GENERALS:

individual, d’acer inoxidable.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació
tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per
evitar punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BR - Familia R
BR3 - Familia R3
BR3P - Familia R3P
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P5600,BR3P0003.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un
alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Composició química:
Nitrogen: 1/1000
Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada
i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal,
amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.

BR4 - ARBRES I PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR45C628.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d’herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l’article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l’article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal , especialment pel
que fa al control d’organismes nocius de quarantena, així com d’altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d’utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d’haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. L es arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d’un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d’estar
intacte, compacte i ple d’arrels.
La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s’indiquin a la unitat d’obra. La verificació d’aquestes dades s’ha de fer
d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l’hàbit de creixement
de la espè cie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre
del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l’estí pit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L’estípit no ha de tenir
estrangulacions.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Tindrà una senyal que indiqui la orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S’han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d’herba, s’han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s’han de triar d’acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d’us i d’aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d’una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula
del l’ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.
Han d’estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d’ altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l’ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D’HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de presentació.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d’un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l’obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d’acord amb les indicacions de
l’apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L’envàs no ha d’estar en contacte
amb el terra.
PA D’HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L’alç ada de els piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s’ha de fer protegint els pans d’herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s’ha de descarregar en una zona d’ombra, propera al lloc d’utilització, i no es
pot emmagatzemar. S’ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general
vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Palmeras.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Trepadoras.
CESPITOSES:
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* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material
vegetal. Siembras y céspedes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d’identificació, un cop per cada tipus d’hidrosembra
que intervingui en l’ obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbà cies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d’una mostra de la barreja abans de l’aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - Familia 0
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

D07 - Familia 07
D070 - Familia 070
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701641,D0701461,D070I015,D070A4D1,D070I025,D0701911,D070I010,D0701821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

D077 - Familia 077
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0771011.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla fets amb sorra granítica i emulsió bituminosa tipus ED.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Ha de tenir una dosificació 1:4 en volum. S'hi pot afegir aigua per augmentar la plasticitat i
també una mica de ciment pòrtland.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D07A - Familia 07A
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D07AA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni
l'enduriment.
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de
complir les condicions següents:
- Densitat: 300 - 400 kg/m3
- Resistència a la compressió: >= 0,4 N/mm2
- Conductivitat tèrmica: <= 0,09 W/m K
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de
qualitat del subministrador, d’acord a les condicions del plec.
- Control del consum de ciment.
- Abans del inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució , es comprovarà
la densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)
- Abans del inici de l’obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a
utilitzar (UNE 92201)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions exigides en
els àmbits de control específics. En particular, no s’acceptaran ciments que no estiguin
certificats segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del subministrador.
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tè rmica obtinguts han de
correspondre a les especificacions de projecte.

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B28100,D0B2I010,D0B2A100,D0B34288,D0B34135.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de
formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte.
El procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels
productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
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¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <=
12 mm, que han de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del
nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser
>= 20 D.
L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat
de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.)
o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BARRES CORRUGADES:
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

D0B2 - ACER EN BARRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B28100,D0B2I010,D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
BARRES CORRUGADES:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │
Ganxos i patilles
│
│
│──────────────────────────────│──────────────────────────│
│
│
D <= 25 mm │
D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│
│
B 400
│
10 D
│
12 D
│
4 D
│
7 D
│
│
B 500
│
12 D
│
14 D
│
4 D
│
7 D
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i
amb l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
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1 - CONJUNT DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
15 - COBERTES
1511 - Familia 511
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1511JT01,1511JT02,1511JT03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de cob erta plana transitable
S'han considerat els tipus següents:
- Coberta invertida:
- Formació de pendents
- Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
- Sistema d’impermeabilització amb làmines
- Aïllament tèrmic
- Capa separadora antipunxonament
- Capa de protecció: Paviment flotant
- Coberta amb cambra d’aire:
- Formació de pendents amb envans de sostremort
- Aïllament tè rmic amb barrera de vapor incorporada
- Solera d’encadellat sobre envans
- Capa de protecció de morter
- Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
- Sistema d’impermeabilització amb làmines
- Capa de protecció amb paviment fix
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida:
- Barrera de vapor
- Formació de pendents i aïllament tèrmic
- Capa de protecció de morter
- Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
- Sistema d’impermeabilització amb làmines
- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas
- Capa de protecció amb paviment fix
- Coberta convencional amb pendents de formigó:
- Formació de pendents
- Barrera de vapor
- Aïllament tèrmic
- Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
- Sistema d’impermeabilització amb làmines
- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas
- Capa de protecció amb paviment fix
S’ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:
- Membrana amb làmina de PVC
- Membrana amb làmina bituminosa
- Membrana amb làmina elastomèrica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Coberta invertida:
- Formació de pendents
- Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant
- Col·locació de les plaques d’aïllament
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
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- Col·locació dels suports i les peces de paviment
- Coberta amb cambra d’aire:
- Execució dels envans de sostremort
- Col·locació de l’aïllament entre envans
- Execució de la solera d’encadellat amb pasta de ciment ràpid
- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant
- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida:
- Estesa de la barrera de vapor
- Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec
- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant
- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica
- Coberta convencional amb pendents de formigó:
- Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat
- Estesa de la barrera de vapor
- Col.locació de les plaques d’aïllament
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora
- Execució de la membrana impermeabilitzant
- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica
CONDICIONS GENERALS:
La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’ humitat de
condensacions.
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte,
les indicades per la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
La superfície d’acabat ha de ser llisa, plana i transitable.
La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l’aïllament.
La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa
d’aïllament.
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d’estar en contacte, son
químicament compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.
S’han de respectar les sortides d’aigua previstes a la coberta. Han d’estar connectades als
baixants i protegides amb un morrió amb reixa.
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d’afectar a les diferents capes, a partir de
l’element que serveix de suport.
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de
garantir la separació entre els elements d’obra entre els quals s’intercala.
Els junts de dilatació han de quedar situats en:
- Encontre amb parament vertical
- Junt estructural
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.
Pendent: >= 1 %; <= 5%
Separació entre junts de dilatació: <= 15 m
Amplària del junt: >= 3 cm
COBERTA AMB CAMBRA D’ AIRE:
La cambra d’aire ventilada s’ha de situar en la banda exterior de l’aïllament.
Ha d’estar neta, lliure d’elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de
morter, etc.)
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Ha de tenir forats oberts a l’exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació
creuada.
Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)): > 3; < 30
FORMACIÓ DE PENDENTS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’ adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió necessàries per
a les sol·licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforç at amb una capa de
morter del gruix necessari per a aquest fi.
Si es suport de la capa d’impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb
el material impermeabilitzant i amb el sistema d’unió de la capa d’impermeabilització, en cas
contrari cal interposar una capa separadora.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del
suport.
CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
L’aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques
per a cada tipus de material.
Si s’ utilitza un sistema no adherit, la coberta s’ha de protegir amb una capa de protecció
pesada.
En el sistema d’ impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al
suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i
d’acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d’impermeabilització
que s’utilitzi.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L a impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de
la coberta.
L’acabament superior de la impermeabilització ha d’impedir la filtració de l’aigua de pluja,
en el parament.
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS
1.
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal .
La unió de la impermeabilització amb la bo nera o la canal ha de ser estanca.
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical: >= 20 cm
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs: >= 10 cm
CAP A SEPARADORA:
La capa separadora per a evitar l’adherència entre capes, en el sistema d’impermeabilització
no adherit, ha de quedar col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant,
excepte en els punts a on aquesta hagi d’anar adherida (perímetre, elements que traspassen la
coberta, etc.).
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistè ncia
al punxonament, ha d’evitar el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en
tota la superfície transitable de la coberta.
La capa separadora com
a protecció de l’aïllament ha d’ evitar el contacte de la capa de
protecció amb l’aïllament en tota la superfície transitable de la coberta.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
AÏLLAMENT TÈRMIC:
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El material constitutiu de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient
per tal de proporcionar al sistema la solidesa necessària davant les sol·licitacions
mecàniques
Si l’aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d’impermeabilització i ha de quedar
exposat al contacte amb l’ aigua, ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta
situació.
Quan l’aïllament es col·loca sota la capa d’impermeabilització i el material no te les
propietats adequades per a quedar exposat a l’acció de l’aigua, no ha de quedar sense
protecció impermeable en cap punt.
L’aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts
tèrmics.
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de servir de protecció
a la capa d’impermeabilització, en el tipus de coberta
convencional, per tal d’evitar l’acció de les radiacions ultraviolades i l’impacte tèrmic
directe del sol.
Ha de facilitar l’evacuació de l’aigua cap els punts de desgüàs.
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en ambdues direccions.
PAVIMENT FIX:
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament
del paviment.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb
paraments verticals i elements passants.
E l segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades: <= 5 m
- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m
PAVIMENT FLOTANT SOBRE SUPORTS:
Les peces sobre suports, han de quedar horitzontals.
E ls suports han de tenir una plataforma de suport per a repartir les càrregues.
Els suports han de quedar col·locats sobre la capa separadora, en el pla inclinat de desgüàs.
Les peces han de ser resistents als esforços de flexió a les que hagin d’estar sotmeses.
Les peces han de quedar col·locades amb el junt obert, sense emmorterar.
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la
quadrícula.
Toleràncies d'execució:
- Alçada mitjana del suport: ± 20 cm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 6 mm/2 m
- Gruix dels junts: <= 3 mm
- Pendent: ± 0,5%
- Rectitud parcial dels junts: <= 2 mm/m
- Rectitud total dels junts: <= 10 mm
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
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El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades
direccions, amb el junt sense emmorterar.
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.
Separació entre peces: <= 0,2 cm
Junts perimetrals: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total

en

les

dues

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha d’estar net, sense irregularitats.
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.
Abans de col·locar la làmina, han d’estar col·locades les bases de les bo neres, i aquestes
han d’estar connectades als baixants.
Els components de la coberta s’han d’aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins
dels marges prescrits en les corresponents especificacions d’aplicació.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les
operacions incloses a la unitat d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l’operació.
Quan s’han d’interrompre els treballs, s’han de protegir els elements de la coberta que ja
estan col·locats.
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d’altres
accions els desplacin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
No inclou la realització d’ elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:
* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas
realizados con membranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo)
plastificado. Instrucciones, control, utilización y mantenimiento.
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
modificados y bituminosos modificados
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control,
utilización y mantenimiento.

16 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
161 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA DE FÀBRICA
1612 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE CERÀMICA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1612JT00,1612JT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament exterior o divisò ria interior d’obra de fàbrica d’un o dos fulls, per a revestir o
vista.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada, amb o sense aï llament i amb o sense cambra d’aire
- Paret de tancament passant amb o sense aï llament i cambra d’aire
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- En tancament amb paret recolzada:
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior
- Col·locació de les armadures si es el cas, a mida que es fa la paret
- Aplicació de l’arrebossat, en el seu cas
- Col·locació de les plaques d’aïllament, en el seu cas
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres, del full interior en el
seu cas
- En tancament amb paret passant:
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full interior, si es
el cas
- Col·locació dels connectors en els junts horitzontals a mida que s’aixeca la paret
recolzada
- Col·locació d eles armadures horitzontals de la paret, si es el cas
- Col·locació de les plaques d’aïllament, si es el cas
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres del full exterior
passant, fent el travat amb els connectors, i col· locant les armadures horitzontals si es el
cas.
En trasdossat i parets divisòries:
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres de l’envà
- Col·locació de les plaques de guix laminat, si es el cas
- Execució del arrebossat si es el cas
- Repà s dels junt i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Els maons han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un
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cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Gruix dels junts:
- Paret vista: 1 cm
- Paret per a revestir: 1,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
TANCAMENT EXTERIOR:
El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament
i el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en l’article 2.3 del DB-HS1.
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l’aigua de
cada una de les capes que composen el tancament:
- Composició del full principal (C):
- C1: Gruix mitjà
- C2: Gruix alt
- Higroscopicitat del material component del full principal (H):
- H1: Higroscopicitat baixa
- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J):
- J1: Resistència mitja
- J2: Resistència alta
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d’aigua (B):
- B1: Resistència mitja
- B2: Resistència alta
- B3: Resistència molt alta
- Resistència a la filtració revestiment intermedi en la cara interior del full principal (N):
- N1: Resistència mitja
- N2: Resistència alta
Ha d’haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts
estructurals. Aquests junts han de quedar reblerts i segellats amb materials que tinguin una
elasticitat i adherè ncia suficients per tal d’absorbir els moviments de l’element.
La separació mà xima entre els junts de dilatació ha de complir l’especificat en la taula 2.1
del DB-SE-F.
Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar
adherit a aquests elements.
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l’especificat en l’apartat 2.3.3.6 del DB
HS1, en funció del grau d’impermeabilitat de la façana.
En tancaments que han de complir amb el grau H1 per l’exigència d’Higroscopicitat del material
component del full principal, el maó ceràmic ha de complir:
- Succió (UNE-EN 772-11): <= 4,5 kg/m3
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ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element
estructural horitzontal a cada planta.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació
ho permeti, aquesta
travada ha de ser per filades alternatives.
Regates:
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
- Separació dels marcs: >= 20 cm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Els connectors no han de produir fissures en els fulls que formen el tancament.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
AÏLLAMENT TÈRMIC:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d’aigua
tal i com s’especifica en l’apartat 2.3.2 del DB HS1, l’aïllament ha de ser no hidrò fil, en
aquest cas ha de complir:
- Succió o absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609): < 1 kg/m2
- Absorció d’aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087): < 5%
En tancaments amb cambra d’aire, la cambra d’aire ha de quedar al costat exterior de
l’aïllament.
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts
tèrmics.
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat
amb el mateix morter de la paret.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir
amb el connector de la paret.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar
segellats amb cinta adhesiva com a solució de continuitat del paper embreat.
CAMBRA D’AIRE:
Si la cambra d’aire es ventilada, ha de complir:
- Ha de quedar situada a la cara exterior de l’aïllant, en el seu cas
- Ha de tenir un sistema de recollida i evacuació de l’aigua en la part inferior i en els
punts on hi ha elements que traspassen la cambra, la solució ha de complir l’especificat en
l’apartat 2.3.3.5 del DB HS1
- Gruix: 3-10 cm
- Ha de tenir obertures obertes a l’exterior, que han de quedar distribuïdes al 50% entre la
part superior i inferior.
- Superfície efectiva total de les obertures:
>= 120 cm2/10 m2 de pany de façana entre
sostres.
La cambra d’ aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta
(runa, rebaves de morter, etc.)
ARREBOSSAT:
En funció del grau de resistència a la filtració del revestiment intermedi tal i com s’
especifica en l’apartat 2.3.2 del DB HS1, ha de complir:
- Gruix:
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- Revestiment de morter no hidròfug (N1): >= 10 mm
- Revestiment de morter hidròfug o revestiment continu adherit i impermeable a l’aigua
(N2): >= 15 mm
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat/Planta: ± 10 mm
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) .
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En
qualsevol cas no quedaran tire s de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Els maons amb succió (UNE-EN 772-11) >= 1 kg/(m2xmin) i els no hidrofugats, s’han de
submergir en aigua breument, abans de la col·locació.
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d’humitejar-se
abans de la col·locació.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les
operacions incloses a la unitat d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l’operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
TANCAMENT EXTERIOR:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

19 - PAVIMENTS
193 - SOLERES I RECRESCUDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
193AJT00,1938P6JT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació
de solera de formigó recolzada directament sobre una base granular o sobre
revoltons.
S'han considerat els elements següents:
- Solera de formigó sobre làmina de polietilè , capa drenant de grava i capa filtrant amb
geotèxtil
- Solera de hormigón sobre làmina de polietilè, capa drenant argila expandida i capa filtrant
amb geotèxtil
- Solera de formigó sobre revoltons de polipropilè reciclat com a encofrat perdut formant
cambra d’aire inferior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera sobre capa drenant:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del geotèxtil
- Aportació de material de la capa de drenatge
- Col·locació de la làmina de polietilè
- Col·locació de l’armadura
- Col·locacio de la primera capa morter de penetració capil·lar, en el seu cas
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera
- Col·locació de la segona capa de morter de penetració capil·lar, en el seu cas
- Protecció i cura del formigó fresc
Solera sobre revoltó:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons
- Col·locació de l’armadura
- Abocada del formigó
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- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
L’element ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de solera i el grau
d’impermeabilitat de l’element, especificades en l’article 2.2 del DB-HS1.
Classificació en funció de la composició de les capes que formen l’element:
- Constitució de la solera (C):
- C1: Formigó hidròfug
- C2: Formigó de retracció moderada
- C3: Hidrofugació complementària
- Drenatge i evacuació (D):
- D1: Capa drenant i capa filtrant
- Ventilació de la cambra:
- V1: Cambra d’aire ventilada a l’exterior
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5
m. El junts han de ser d'una fondària >= 1 /3 del gruix i d'una amplària de 5 a 10 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distà ncies no superiors als 30 m, i la seva fondària ha de
ser la de tot el gruix del paviment.
S'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius, com pilars i murs.
Aquests junts han de complir l’especificat en l’article 2.2.3 del DB HS1.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de ferlos coincidir amb els junts de retracció.
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elàstic.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Separació junts de la solera: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Gruix de la solera: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell de solera: ± 10 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
CAPA DE DRENATGE:
El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent mínim per
tal de facilitar el drenatge.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
El geotèxtil ha de quedar situat sota el material granular de la cap a drenant, intercalada
entre aquesta i el terreny de forma que pugui actuar com a filtre per tal d’impedir la
colmatació del drenatge.
Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col·locar una làmina de polietilè.
- Pendent del terreny: >= 1%
FORMIGÓ ARMAT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
CAMBRA D’AIRE:
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Si la cambra d'aire es ventilada, ha de complir:
- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior que garanteixin la ventil·lació creuada.
- Les obertures han de quedar distribuïdes al 50% entre les dues parets enfrontades, han de
quedar situades regularment i a portell
- Separació entre obertures consecutives: <= 5 m
- Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície solera (m2)): > 10; < 30
La cambra d’ aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta
(runa, rebaves de morter, etc.)
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El producte ha de quedar distribuï t uniformement a tota la superfície de l’element.
El producte aplicat ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar, amb les capes i la
dotació prevista.
Cavalcaments: >= 30 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les
operacions incloses a la unitat d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l’operació.
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC.
CAPA DE DRENATGE:
La capa de grava no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfí cie sobre la que
ha d’assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s’ han de corregir abans de l’execució de la partida d’obra.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
La pr imera capa de morter s’ha d’aplicar sobre l’armadura ja col·locada, immediatament abans
de l’abocada del formigó.
La segona capa s’ha d’aplicar amb el formigó encara fresc, quan estigui en la primera fase de
l’adormiment, immediatament abans del tractament d’acabat, en el seu cas.
SOLERA ELEVADA:
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les tolerà
ncies dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d’abonament els sobrees creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
19C12432,19C14432.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació
de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter, amb
execució posterior de rebaix, polit i abrillantat de la superfície del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
La superfí cie del paviment no ha de tenir marques de rebaix i ha de ser antilliscant.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor del paviment un cop rebaixat: ± 4 mm/2 m, Celles nul·les
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
- Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
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L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1E - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
1E3 - VENTILACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1E3AC01,1E3AC02,1E3AC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Emissors per aigua, col· locats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament,
inclosos el muntatge de la valvuleria i els accessoris necessaris per al seu funcionament.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Replanteig de la posició del radiador
- Col·locació dels suports
- Fixació del radiador als suports
- Muntatge dels accessoris del radiador (purgador, detentor, etc.)
- Connexió al circuit d'aigua
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament.
El radiador ha d’estar penjat amb el nú mero de suports previstos, i pels punts previstos. El
muntatge ha d’estar fet segons la DT del fabricant i dels reglaments vigents.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin
instal·lar i manipular fà cilment els accessoris necessaris per al seu funcionament.
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports.
L'aixeta d'entrada d'aigua ha de quedar instal·lada
a una de les connexions superiors del
radiador i a l'altra s'hi ha de connectar el purgador. A una connexió inferior hi ha d'haver
una vàlvula de retorn i a l'altra el tap cec. Totes les connexions s'han de fer amb el tap i
la reducció corresponents.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí.
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No s’han de transmetre esforços entre els elements
d’accessoris i vàlvules del radiador.
No hi han d’haver fuites en cap de les connexions.
Cal deixar el radiador en condicions de funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm

de

la

instal·lació

i

el

conjunt

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E221I001,E2211022,E2212222.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a buidat de soterrani
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencarse, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan la existència de rampa o
d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin la excavació i
la càrrega de terres.
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa
o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la
càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa,
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl
i amb el
mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
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S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E222I005,E2221222.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistè ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2241100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Neteja de les parets i el fons de l’excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer just abans de l’ abocada del formigó.
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb
l'acord del fons i la paret en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%
- Nivells: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 20 mm/m
- Aplomat de les parets verticals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou o neva.
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que
puguin ser propenses a esllavissaments.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E225I010,E225I040,E225T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació
si es el cas, per a reblert de
rases, forats d’excavacions o esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al
tractament d’ aquests residus
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- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al
tractament d’aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,
per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir
una plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
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La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R34269,E2RA7L00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat:
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais
previstos a l’obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat.
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una
instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R34269.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió
de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de la obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL.LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA7L00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió
on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
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E3 - FONAMENTS
E32 - MURS DE CONTENCIÓ
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E32DI020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
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- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
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│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el
tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó
assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que
estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra
durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E440I005,E44Z5A25.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
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Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que
suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada .
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en
el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d’edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït
de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior
a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO
898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin
com a calibrats.
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Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3
- Posició dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plà nols de taller.
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
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Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició
fins que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de
forma involuntària.
Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç
aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació
de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits
addicionals de la UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits
addicionals de la UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es
permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar
fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de
fer cicles addicionals de collat.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S’han de retirar
els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’ armat i cargolat s’han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l’ obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge,
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, l’ ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar
l’esquinçament laminar.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
La coordinació
de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d’operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
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L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del
PG3 per a obres d’enginyeria civil.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament
l’escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’ haver realitzat l’adequat control
dimensional dels perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces
d’estructura.
- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10%
de les peces rebudes de taller, es farà una mesura de la longitud i de la fletxa.
- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista.
- Control geomètric de l’element acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% dels elements
verticals i d’un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals
muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals.
UNIONS SOLDADES:
- A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge,
que ha d’incloure , com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar
l’esquinçament laminar.
- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:
- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat y qualificar-se
d’acord amb la norma UNE-EN 287-1
- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador
- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’homologació:
- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant
dispositius adequats o soldadures de punteig, però no mitjanç ant soldadures addicionals, i
tenen que ser accessibles per el soldador.
- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles.
- Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar:
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- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar
lliures de fissures, entalladures, materials que afecten al procé s o qualitat de les
soldadures i humitat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat.
- Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control, es corregirà
la implantació en obra. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a
un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de
l’estructura, han de tenir el corresponent certificat d’homologació personal.
- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra, han de tenir els
corresponents certificats d’homologació.
- La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d’acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l’obra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En l’estructura acabada han de realit zar-se, les comprovacions i proves de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’ obra (UNE EN 13018 i UNE
14044) , i d’un 50% de les realitzades a taller, amb observació de:
- Característiques geomètriques.
- Presència d’escòria.
- Defectes visibles.
- En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
- Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades, mitjanç ant una de les següents
tècniques:
- radiografies (UNE-EN 1435)
- líquids penetrants (UNE-EN 571-1)
- ultrasons (UNE-EN 1714)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E45C18H3,E45918H4.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura
del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S’han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 ,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm:
+ 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
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- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó , sense que hi hagin despreniments de
la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mí nim de set dies després de la seva
aplicació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es
reduirà la separació entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat.
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients
que garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la
beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del
formigonat
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense
que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i
d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures a ctives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF
els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament despré s d’abocar el formigó i
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d’ estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització
de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’
encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal
d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat,
segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08.
- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i la execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de cà
rrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el
plec de presc ripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la D.O. podrà
encarregar
assaigs d’informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l’ element formigonat.

E4B - ARMADURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4B2JT00,E4BP1112,E4BC3000,E4BCM8CC,E4B9DA66.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació
de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l’adhesiu al forat
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de
la EHE i la UNE 36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
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Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent.
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan
les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
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Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior
a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article
69.5.2.4 de la EHE.
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
la EHE)
Llargà ria de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargà ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada
segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
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BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa.
La perforació s’ha de buidar de pols abans de col·locar l’adhesiu.
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DC1D00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
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- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
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│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el
tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó
assoleixi la resistència
necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que
estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra
durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4F71N11,E4F7JT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d’estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Pilars
- Parets
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla
- Voltes
- Voltes d’escala
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l’element si ha de quedar vist
- Protecció de l’element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició.
No hi ha d'haver fissures.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser
més petit que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
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Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els
esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions
dels junts han de complir l’especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de cà rregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m : ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la
mateixa modulació.
ARC:
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que
transmet l’arc o la volta.
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i
les filades del doblat han d'estar desplaç ades de les del senzillat, de manera que les peces
quedin col·locades a trencajunt.
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a
la corba de l'intradós.
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats
perpendicularment a la corba de l'intradós.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.
Gruix dels junts: 8 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
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- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Planor de las cares: ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la
volta.
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la
corba de l'intradós.
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la
corba de l'intradós.
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts
normals a les directrius han de ser a trencajunt.
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers
esglaons.
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm
respecte de la interior.
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >=
2 cm.
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que
el senzillat.
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces
quedin col·locades a trencajunt.
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els
angles i arestes han de ser continus.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.
Gruix dels junts: 8 - 15 mm
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Gruix dels junts: ± 2 mm
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l’armadura s’ha d’allargar com a mínim, un 25% de la secció total de
l’armadura central de la peça.
En la zona de recolzament ha d’haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al
50% de l’armadura central.
Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça,
llargària, etc.), han de complir l’especificat en l’ article 7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la travada s’ ha de fer deixant la part
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s’ha de fer deixant
alternativament, filades entrants i sortints.
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i
s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-l a a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels
junts.
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de
l’aigua de pluja sobre els materials.
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment
els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a
les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres.
ARC I VOLTA:
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de
col·locar.
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt,
havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter.
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera
lenta i uniforme.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests
paraments.
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de las parets de carrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes las parets abans d’entrar en càrrega.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E4R - ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4R11054.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Conjunt de perfils o peces simples d'acer inoxidable AISI 304 o AISI 316, treballats a taller
i col·locats a l'obra amb soldadura o amb fixacions mecà niques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament i transport a l'obra de les peces o perfils
- Col·locació i muntatge de les peces o perfils
CONDICIONS GENERALS:
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.
L'element ha de tenir l'acabat superficial indicat a la DT Si té unions soldades han d'estar
pulides.
Ha d'estar col·locat al lloc i en la posició indicada a la DT.
No es permet reomplir amb soldadura els forats dels cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 5 mm
- Aplomat: ± 3 mm/m
- Angles: ± 1°
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs en obra.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corretgits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de
l'estructura, s'han de despendre amb bufador, sense afectar a les barres. Es prohibeix
despendre-les a cops.
Si s'ha d'utilitzar soldadura s'han de fer servir elèctrodes amb revestiment bàsic de qualitat
AISI 304 o 316, d'acord amb la qualitat de l'acer de l'estructura.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei,
s'indicarà en els plànols i en el Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en que
s'ha de fer i els medis de comprovació i mesura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, cal l'acceptació expresa de la DF
Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E5 - COBERTES
E5Z - Familia 5Z
E5Z1 - Familia 5Z1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5Z15A2B,E5Z15N10,E5Z1FVJ0.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional
de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
- Bigueta de formigó precomprimit
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en
pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’ adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per
la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 30 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir
la secció de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a
garantir la unió entre aquest i la bigueta.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els
envanets han d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguaf ons i les esquenes d'ase han d’estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de
durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

E5ZD - Familia 5ZD
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZD1G0U.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament
vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva vora
superior amb morter
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb
morter
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col·locat
amb morter
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de minvell amb planxa encastada al parament:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa
- Execució dels junts entre làmines
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una
filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics
- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la
cobertura
- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell de caixa:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament
sola, o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic
- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:
- Replanteig de l’element
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació del morter
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
L’element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l’acabat de la
coberta.
L’ encontre superior de l’element de protecció amb el parament s’ha de fer de manera que
impedeixi la filtració de l’aigua en el parament.
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS
1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant,
l’element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada.
Cavalcament de l’element de protecció sobre el parament:
- Coberta plana: >= 20 cm
- Coberta inclinada: >= 25 cm
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta: >= 10 cm
Pendent de la peça:
- Minvell contra parament: >= 100%
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Minvell encastat al parament: 25% - 50%
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:
- Planxa: ± 5 mm/m; ± 20 mm/total
- Rajola ceràmica: ± 5 mm/m; ± 10 mm/total
- Maó: ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total
MINVELL DE PLANXA:
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut
d'aigua.
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb
les vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i
collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota.
La unió de planxes s’ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de
permetre el lliure moviment de les planxes.
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí . Els
extrems han de quedar doblegats en angle recte.
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per
tal d'absorbir els moviments.
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar
protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'aug mentar la seva rigidesa. Els
extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill.
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany.
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i
encaixades.
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa: >= 5 cm
Cavalcaments:
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat: >= 5 cm
- Planxa de plom: >= 2,5 cm
Amplària de l’estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcament: ± 5 mm
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT:
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb junts de plom.
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden
utilitzar claus llisos.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatació del metall.
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament
dins d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter.
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta
s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada
amb la recrescuda perimetral de la coberta.
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la
coberta.
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El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de
la coberta.
Volada mà xima de la rajola:
- Col·locada amb morter: <= 10 cm
- Recolzada sobre rajola ceràmica: <= 15 cm
- Recolzada sobre encadellat ceràmic: <= 20 cm
MINVELL DE CAIXA:
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. Les rajoles d'acabat superior
no han de tenir celles.
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceràmica, que ha
d'anar encastada dintre d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb
morter. Les rajoles han de quedar rejuntades.
El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre l'encadellat ceràmic i separat dels
paraments i dels elements verticals.
Distància als paraments i als elements verticals: >= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 3 mm/m
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament
vertical, ha de quedar encastada dins d’una regata feta al parament, reblerta i rejuntada
posteriorment.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut
d'aigua.
Cavalcament de les peces: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
MINVELL DE PLANXA:
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar prèviament amb una capa
d'emulsió bituminosa.
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.
No s’han de recalentar les parts a soldar.
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pò rtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
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Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Si s’utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col· locar-les cal comprovar que
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen,
que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de
teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions
previstes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O
TROBADA DE
TEULA AMB PARAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL
PENDENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

E5ZH - Familia 5ZH
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZHI030,E5ZH5MXD.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:
- Fixada amb morter de ciment
- Ancorada al formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
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- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
Reixa ancorada al formigó:
- Replanteig de l'element
- Col·locació en l'element per formigonar
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:
- Replanteig de l'element.
- Connexió per pressió en el baixant.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d’estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d’escorrenti a de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la pla
taforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 dià metre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm
REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total
PROLONGACIÓ RECTA:
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prè viament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixantla a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
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S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXA DE DESGUÀ S RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 - Familia 612
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612I030,E612JT00,E612B51K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
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- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTEDB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser
més petit que el través de la peça.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la
mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un
cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
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- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l’execució de les obres es realitzarà d’ acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l’execució de l’obra, conforme al indicat en l’article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d’aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
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- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de las parets de carrega de blocs dels
següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.

E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E614TK1N,E614I020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element
estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
- Paret vista: ± 2 mm/m
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un
cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació
ho permeti, aquesta
travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no
estructurals. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de
cada full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un
d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat.
La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.
ENVÀ PLUVIAL:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades
alternatives amb la paret de suport.
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un
element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un
cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Fondària de les regates:
┌──────────────────────────────────────┐
│Gruix paret (cm)│Fondària regates (cm)│
│────────────────│─────────────────────│
│
4
│
<= 2
│
│
5
│
<= 2,5
│
│
6 - 7
│
<= 3
│
│
7,5
│
<= 3,5
│
│
9
│
<= 4
│
│
10
│
<= 5
│
└──────────────────────────────────────┘
Regates:
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
- Separació dels marcs: >= 20 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l’execució de les obres es realitzarà d’ acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l’execució de l’obra, conforme al indicat en l’article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d’aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de las parets de carrega de blocs dels
següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.

E618 - Familia 618
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E618I040.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug,
col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o
d'una o dues cares vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTEDB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un
cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser
més petit que el través de la peça.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no
s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l’execució de les obres es realitzarà d’ acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l’execució de l’obra, conforme al indicat en l’article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d’aplicació.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments.
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col·locació de les peces.
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de las parets de carrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E652JT04,E652JT05,E652JT10,E652JT11,E652JT12,E652JT03,E652JT14,E652JT15,E652JT20,E652JT21,E652
JT08,E652JT50,E652JT17,E652JT22,E652JT23,E652JT00,E652JT16,E652JT18,E652JT19.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) .
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En
qualsevol cas no quedaran tire s de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el
mateix muntant.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat,
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però,
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la
perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les
operacions incloses a la unitat d’obra.
Després d’ executar cadascuna de les operacions del muntatge de l’envà, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat de
les tasques realitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que
presentin danys deguts al transport.
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a la col·locació de
l’entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

E66 - MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E66AJT00,E66A3005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d’ acer o d'alumini,
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir
locals.
S’han considerat els tipus següents:
- Mampares amb perfils d'acer
- Mampares amb perfils d’alumini
La unitat d’obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació del bastidor
- Col·locació de l'emplafonat
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o
material elà stic per absorbir els moviments.
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjanç ant
els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos.
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements
d'acoblament, tensors, pomel· les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación"
PMA i PML, respectivament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les
operacions necessàries pel seu correcte acabament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO.
NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS.

E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E6ME2450.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estructura de muntants i travessers d’ alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina,
fixada als sostres.
S'han considerat els tipus següents:
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d’angle variable
- Travessers
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntants:
- Replanteig
- Fixació dels suports als sostres
- Fixació inicial dels muntants
- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport
- Neteja dels perfils
Travessers:
- Replanteig
- Fixació dels suports als muntants
- Fixació dels travessers
- Neteja dels perfils
MUNTANTS:
Ha d’estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT.
Els suports han de tenir tots els cargols col·locats i apretats.
Entre cada dos trams de muntant ha d’haver un connector. Els muntants han d’estar separats per
a fer un junt de dilatació.
Els extrems superior i
inferior del conjunt del muntant, han d’estar tapats amb una peça
especial.
Junt de dilatació entre muntants: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
TRAVESSERS:
Ha de ser horitzontal, ha d’estar en el pla i al nivell previstos en la DT.
Cada extrem ha d’estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilatació.
Junt de dilatació entre muntant i travesser: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h.
Per a col·locar els travessers é s necessari que els muntants estiguin fixats en la seva
posició definitiva.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió
fixacions dels travessers.

per als muntants i les

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS
E78 - SOLERAS Y RECRECIDOS
E786 - RECRECIDOS Y CAPAS DE MEJORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7863XXX.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d’ aigua a través dels
elements constructius, mitjançant morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de parament:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els junts estructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts per el
fabricant , la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el
treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Els parament d'aplicació ha d’estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materia ls estranys
que dificultin l’adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior,
etc.).
La capa no s’estendrà fins que s’hagis comprovat que la superfícies de suport té
les
condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies
de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans
d’executar la partida d’obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s’ha de fer un tractament previ per tal de deixarlo més poró s amb la finalitat de garantir l’adherència del morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l’humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
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La capa de cobertura s’executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s’utilitza.
Entre l’aplicació d’una capa i la següent, es respectarà
el temps de curat estipulat pel
fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
L’abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la
contaminació de la mescla.
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació
excessivament ràpida. S’admet l’ús de là mines o productes de curat sempre i quan l’ús
d’aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es
formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s’ha d’aplicar una primera capa sobre el
formigó de neteja, amb l’armadura ja col·locada, abans de l’abocada del formigó i una segona
capa sobre el formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2 de superfície realment executada, mesurada d’acord a mb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l’acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s’inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les
tolerables.
No s’inclou dins de la unitat d’obra l’abonament dels treballs de preparació
de la
superfície.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

E7B - GEOTÈXTILS I

LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7B4JT00,E7B4JT01,E7B21A0L,E7B1I020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Feltre teixit de fibres de polipropilè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats
Les làmines col·locades s'han de protegir del
Els geotèxtils en tracció mecànica que no
intempèrie s'han de cobrir ab ans de 24 h des

que puguin perforar la làmina.
pas de persones, equips o materials.
s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que
presentin danys deguts al transport
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts
longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Neteja i repàs del suport.
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- Aplicació de l’emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l’execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d’estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C2 - Familia 7C2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C2EA64.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Plaques de poliestirè expandit
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d’envans i parets
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests
mitjanç ant volanderes de plàstic
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Replanteig de l’alineació de parets i envans
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
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Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir
amb el connector de la paret.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció , quedin alineades i siguin contínues.
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessà ries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls
empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les plaques que
presentin danys deguts al transport.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a la
alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C9T604,E7C9R8LJ.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb morter per a arrebossats
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
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En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar
una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter: >= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessà ries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l’adherència
del morter.
Si el suport es d’obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la
superfície per tal que no absorbeixi l’aigua del morter.
Les plaques s’han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les plaques que
presentin danys deguts al transport.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a la
alineació longitudinal i transversal de les peces
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
E7D6 - Familia 7D6
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7D6I010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per
a augmentar la resistè ncia i estabilitat al foc de l’element, mitjançant diferents capes
aplicades en obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les
no accessibles.
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació
antioxidant i la pintura
intumescent, al igual que amb la pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el
desenvolupament de l’escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en
cas d’incendi.
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant.
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrossió amb la
imprimació antioxidant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural.
Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural.
Parte 2: Guía para la aplicación.

E7DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7DZB2BB,E7DZF252,E7DZF282.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i execució d’elements diversos per a complementar l’aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base de
capa de morter aïllant.
- Segellat amb escuma
- Aplicació de resines termoplàstiques
- Col·locació de llana de roca
- Col·locació de morter ignífug
- Col·locació de coixinets intumescents
- Col·locació d’abraçadores
- Col·locació de passamurs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació de tela metàl·lica:
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir
- Fixació de la tela sobre l'element
Segellat amb escuma:
- Preparació del junt
- Reblert del junt amb escuma
Aplicació de resines termoplàstiques:
- Neteja i preparació de la superfície a protegir
- Aplicació de la resina
Col·locació de llana de roca:
- Preparació de l’element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície a protegir
- Col·locació del pannell de llana de roca
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica
- Segellat de junts
Col·locació de morter ignífug:
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material
Col·locació de saquets intumescents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació dels saquets intumescents
Col·locació d’abraçadores:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l’abraçadora
Col·locació de passamur:
-Fixació d’ una de les plaques segellants al passamur
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-Col·locació del passamurs
-Fixació de l’altra placa segellant
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de
cobrir tota la superfície prevista.
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses.
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Els cables i les safates que travessen l’aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina
termoplà stica.
Les esquerdes i obertures s’han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa: 1 mm
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables: 1 a 3 mm
- Longitud de recobriment de resina a cada costat del panell: 250 mm
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l’aplomat previstos.
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb
el morter ignífug.
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
L’abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d’ajustar-se completament al tub.
SEGELLAT AMB ESCUMA:
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS
Els passamurs s’encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància
a cada costat de la paret o del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.
SEGELLAT AMB ESCUMA:
El suport ha de mullar-se prèviament a l’aplicació de l’escuma.
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.
- Temperatura d’ús: 1 a 35º C
- Amplària del junt: de 10 a 40 mm
- Profunditat d’injecció del junt: 7 a 15 cm
- Dimensions màximes del forat: 100x50 mm
- Nombre màxim de cables per forat: 3 cables
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
El suport ha de ser net i lliure de greix.
La resina termoplàstica s’ha d’aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s’ha
de distribuir amb espàtula. També es pot aplicar amb equip de pintura de dipòsit a pressió.
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:
El suport ha de ser net.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:
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Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.
Si està previst el posterior pas dels cables, s’utilitzaran falques que deixaran preparat l’
espai per on passarà el cable.
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:
Quan s’utilitzin per segellar buits de sostres, ha d’ utilitzar-se un sistema de suport
temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS
Es podrà instal·lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra).
La instal·lació del passamurs pot ser prèvia a la instal·lació dels cables.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O
SAQUETS INTUMESCENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
SEGELLAT DE JUNTS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
Unitat d’abraçadora realment col·locada a l’obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

E7J - JUNTS I SEGELLATS
E7J1 - Familia 7J1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J1I010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de junt de dilatació o treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:
- Junts de dilatació intern:
- Perfil elastomèric d'ànima circular
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega
- Placa de poliestirè expandit
- Junts de dilatació externs:
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada
- Perfil de PVC amb forma d'U
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Junt amb perfil:
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar
- Execució de les unions entre perfils
Junt amb placa:
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar
CONDICIONS GENERALS:
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat
superficialment amb el formigó per la cara prevista.
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta,
l'especificada per la DF.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.
JUNT AMB PERFIL:
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.
JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
JUNT AMB PERFIL:
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el
formigonament.
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que
s'han d'unir.
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport,
no puguin ser fetes a la fàbrica.
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d’estanqueïtat es realitzarà d’un sol
cop, sense més junts que els necessaris per construcció.
JUNT AMB PLACA:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
JUNT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :
- Inspecció de l’encofrat en la zona on es disposi el junt d’estanqueïtat
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :
- Verificació de l’estanquitat del junt col·locat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:
El control està basat en l’experiència del inspector que supervisi el procés .
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:
No s’autoritzarà el formigonat de l’element si la col·locació dels junts no és conforme a les
condicions indicades.

E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J5JT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l’adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació
prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d’obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia
imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d’obra amb junt expansiu en contacte amb l’aigua (bentonita
de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu
cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l’interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondà ria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
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La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l’origen de l’humitat,
el cas d’elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l’armadura més propera a aquest
parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus producte
│Temperatura ambient│
│─────────────────────────────────│───────────────────│
│Massilla de silicona neutra
│
- 10 a + 35°C
│
│Massilla de polisulfurs bicompo- │
+ 10 a + 35°C
│
│nents o massilla d'óleo-resines │
│
│Massilla de poliuretà, massilla │
5 a 35°C
│
│asfàltica o de cautxú asfalt
│
│
│Massilla acrílica o morter
│
5 a 40°C
│
│sintètic resines epoxi
│
│
│Cordó bentonita de sodi
│
5 a 52°C
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i
s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l’aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s’ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control del procés d’escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s’ha d’aplicar el segellant.
CONTROL D’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
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El control es basa en l’experiència del tècnic que supervisa l’execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d’aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.

E7Z - Familia 7Z
E7Z2 - PROTECCIONS PER A MEMBRANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7Z26D21,E7Z2I001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció per a membrana.
S'han considerat els elements següents:
- Capa de morter de ciment d'1 a 3 cm de gruix i acabat remolinat
- Capa de morter sintètic de resines epoxi d'1 cm de gruix.
- Capa de rajola ceràmica comuna col·locada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Capa de protecció de morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del morter
- Acabat de la superfície, en el seu cas
- Curat del morter
Capa de protecció de rajola ceràmica:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
CONDICIONS GENERALS:
Els junts de dilatació han de coincidir amb els del suport de la membrana.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER:
La capa de protecció acabada ha de ser plana i llisa.
La fondària dels junts ha de ser igual al gruix de la capa.
Junts de retracció:
- Fondària:
┌────────────────────────────┐
│Gruix de la capa │Fondària │
│
(cm)
│ (cm)
│
│─────────────────│──────────│
│
1
│>= 0,3
│
│
2
│>= 0,7
│
│
3
│>= 1,0
│
└────────────────────────────┘
- Amplària: Aprox. 0,4 cm
- Separació entre els junts: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Gruix:
┌──────────────────────────────┐
│Gruix de la capa │Tolerància │
│
(cm)
│
(mm)
│
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│─────────────────│────────────│
│
1
│
± 2
│
│
2
│
± 5
│
│
3
│
± 7
│
└──────────────────────────────┘
CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA:
La capa de protecció ha de ser plana en els trams previstos.
Els junts entre peces han de quedar plens de morter.
Ha de quedar separada dels paraments i dels elements verticals.
Els junts de dilatació han de quedar segellats amb silicona, si la rajola es col·loca amb
morter mixt, o amb morter asfàltic.
Junts de dilatació:
- Amplària: >= 2 cm
- Separació entre els junts: <= 5 m
Separació entre peces: >= 0,2 cm
Separació dels paraments verticals: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La membrana per protegir ha de ser neta de matèries que en dificultin l'adherència.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja.
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa.
CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Les rajoles s'han de barrejar per a evitar diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta.
La protecció no s'ha de trepitjar fins que hagin passat 48 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7Z3 - Familia 7Z3
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7Z3IG95.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.
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S'han considerat els tipus següents:
- Puntual
- Lineal
- Superficial
S'han considerat els tipus de làmina següents:
- Làmina bituminosa protegida o no
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixada amb adhesiu
- Adherida amb oxiasfalt
- Adherida en calent prèvia emprimació
- Autoadherida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'emprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
El reforç
puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d’estar
format per una banda recta i d'amplària constant.
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de
làmines de cautxú-butil.
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.
Amplària del reforç lineal: 50 cm
Cavalcament:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus de reforç
│ Cavalcament
│
│─────────────────────│────────────────────────────────────────│
│Puntual
│ >= 10 cm
│
│Lineal o superficial │ Vertical
│>=15 cm │
│
│ Horitzontal
│>=10 cm │
│
│ En elements de desguàs
│>=10 cm │
│
│ Entre reforços de cautxú-butil│>=10 cm │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: ± 20 mm
- Làmines de PVC o cautxú-butil: ± 10 mm
- Amplària del reforç lineal: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
El suport ha de ser net.
Característiques del suport:
- Rugositats:
- Làmines bituminoses: <= 1 mm
- Làmines de PVC: <= 1/3 del gruix de la làmina
- Humitat: <= 5%
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar
abans de col·locar el reforç.
Els treballs no s'han de continuar fins que la emprimació s'hagi assecat.
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb
benzina les zones a unir.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura
d'aplicació de la làmina de reforç , amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb
l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les
làmines no protegides, del sol.
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de
condicions per a les membranes que es reforcen.
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en
aplicar calor.
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C
i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES BITUMINOSES:
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.

E8 - REVESTIMENTS
E811 - Familia 811
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E811I020,E811I005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
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- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s’esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, p er
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
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Quan l'arrebossat és regl ejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d’execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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E82 - ENRAJOLATS
E82D - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E82DJT00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors,
en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S’han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s’esquerdi.
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o b lanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distà ncia entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplà ria dels junts:
- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d’elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
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-

- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 4 mm/2 m
Amplària junts:
- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de
revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’ amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l’especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
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- Neteja del parament
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

E83 - APLACATS
E83C - APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83CJT00,E83CJT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S’han considerat els revestiments següents:
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors,
horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàl. lica de suport per a la formació de façana
ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de la estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a la estructura de suport
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s’esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior: Nul
COL·LOCAT AMB MORTER:
Els junts entre les peces de pedra, han d’ estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment
blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d’altres condicions.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable,
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil
en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça: >= 2
Separació entre fixacions: <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3
FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre
dels paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel
fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les cà rregues que
han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les
peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces
ni entre aquestes i l’estructura.
Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la
mateixa resistència que la resta del conjunt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50
km/h i sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Un cop acabades les tasques de col·locació, s’ha de netejar el revestiment i s’ha de retirar
de l’obra les restes de peces i els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de
col·locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i
el suport.
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No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l’ estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació
tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.

E84 - CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8445300,E8449200,E8445200,E844JT01,E844JT00,E844JT10,E844JT20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d’escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat
- Plaques metàl·liques
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- Lamel·les de PVC o metàl·liques
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat:
- Replanteig del nivell del cel ras
- Fixació dels tirants de filferro al sostre
- Col·locació de les plaques
Sistema fix i entramat de perfils:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de
perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant
filferros galvanitzats i estopa enguixada.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/m
- Nivell: ± 10 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.
Separació entre punts de suspensió: <= 1250 mm
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: <= 1/360 de la llum
Toleràncies d'execució:
- Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS

E844 - CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8445300,E8449200,E8445200,E844JT01,E844JT00,E844JT10,E844JT20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
Suports de cel ras:
- Plaques cartró guix per quedar vistes o per a revestir:
suportades per un entramat de
perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser
fix o desmuntable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sistema fix i entramat de perfils:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama mitjançant barra roscada o perfil
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Sistema desmuntable:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de
perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracterí stiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l’espai que conformen per tal d’assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/m
- Nivell: ± 10 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
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Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.
Separació entre punts de suspensió: <= 1250 mm
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: <= 1/360 de la llum
Toleràncies d'execució:
- Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PLAQUES D’ ESCAIOLA, FIBRES MINERALS, CARTRÓ GUIX
I METÀL·LIQUES:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Replanteig del nivell del cel ras i dels eixos de la trama de perfils.
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s’escau, d’ entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama.
- Col·locació de les plaques
En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.
CONTROL D’ EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PLAQUES D’ESCAIOLA, FIBRES MINERALS,
CARTRÓ GUIX I METÀL·LIQUES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT. EN PLAQUES
D’ESCAIOLA, FIBRES MINERALS, CARTRÓ GUIX I METÀL·LIQUES:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el cel
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PLAQUES D’ESCAIOLA, FIBRES MINERALS,
CARTRÓ GUIX I METÀL·LIQUES:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PLAQUES D’ESCAIOLA, FIBRES
MINERALS, CARTRÓ GUIX I METÀL·LIQUES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’ OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
PLAQUES D’ESCAIOLA, FIBRES MINERALS, CARTRÓ GUIX I METÀL·LIQUES:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E865JT00,E865U110,E865JT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta
col·locats clavats, fixats o adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície
plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un
mínim de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara
interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d’ humitats
permanents.
Junt vertical : >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal· lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s’exigeixen al
revestiment acabat.
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s’han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una là mina
impermeabilitzant entre la llata i el parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos
per a la circulacó de l’aire per l’interior de l’espai buit.
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de
l'edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit
d'actuació.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport.
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació.
- Fixació de les llates sobre el suport.
- Replanteig de l’especejament en el parament.
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’
execució de la unitat.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a cà rrec
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

E88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E881I010,E881JT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de revestiment sobre parament o reparació de param ent, amb morter monocapa o estuc.
S'han considerat els tipus següents:
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en
dues capes
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat
raspat o rugó s, o amb granulat projectat
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat
al làtex o al plàstic
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrí lica i acabat
ratllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d’estuc amb especejat en carreus
- Estesa o projectat de les pastes
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o
d'altres defectes.
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades
en fases diferents.
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb
angles vius.
S'han de respectar els junts estructurals.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s’esquerdi.
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.
En l’acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.
Forma de les arestes:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus de revestiment
│ Acabat
│ Forma de les arestes │
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│
│
│ Lliscat,aixafat │
Arrodonides
│
│ Morter de ciment i granulat │ raspat, rugós
│
│
│ Calç i sorra de marbre
│──────────────────│──────────────────────│
│
│ Planxat en calent│
Aixamfranades
│
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│
│ Pasta de guix amb cola
│ Pintat plàstic
│
Rectes
│
│ Calç i sorra de marbre
│
│
│
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│
│ Morter monocapa
│ Lliscat,aixafat │
Rectes
│
│
│ raspat, rugós
│
│
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│
│ Pasta vinílica
│ Ratllat
│
Rectes
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'execució:
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Planor:
- Calç i sorra de marbre: ± 2 mm/m
- Morter monocapa: ± 5 mm/m
- Pasta de guix amb cola: ± 1 mm/m
- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: : ± 1 mm/m
MORTER MONOCAPA:
Gruix: >= 8 mm
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2
- Retracció:
- al cap de 7 dies: <= 0,7 mm/m
- al cap de 28 dies: <= 1,2 mm/m
- Adherència (tracció vertical):
- sobre ceràmica (en sec): >= 0,3 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 5 mm/m
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.
Gruix del morter de base: >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 2 mm, + 4 mm
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de
morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o
monocapa:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires
de malla de fibra de vidre plastificada
cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials.
Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb
proporció baixa de ciment.
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per
l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat,
com a mínim, i a l'estiu, 15 dies.
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir
pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències.
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no
s'ha d'admetre lliscat.
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h
de l'aplicació de l’adhesiu de la base.
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ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures,
parts engrunades ni d'altres imperfeccions.
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del
fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les
floridures.
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol.
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de
colorants, si ho exigeix l'acabat.
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta
última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la
brotxa i amb una esquitxada final.
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç,
sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en
calent.
MORTER MONOCAPA:
Els suports sobreescalfats s’han d’humitejar abans i desprès de l’aplicació , passades 24 h.
S’ha d’aplicar passat un mes de l’execució del suport, en el cas de fà briques de blocs de
morter de ciment cal esperar dos mesos.
Si el suport es massa llis (formigó), s’ha d’aplicar un tractament per conferir-li la
rugositat necessaria per tal de facilitar l’adherència del revestiment (imprimació, raig de
sorra, decapat químic, etc.).
Característiques del suport:
- Planor: ± 5 mm/m
- Rugositats: <= 1/3 gruix del revestiment
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.
En l’acabat rústic, s’ ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui
fresca.
En l’ acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva
aplicació. L’acabat s’ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha
començat l’enduriment pero la consisten cia encara ho permet. En acabar, cal respatllar la
superficie per tal d’eliminar les restes.
En l’acabat amb granulat projectat, e ls granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min
després de l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop
projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície.
ESTUCAT PINTAT:
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REVESTIMENT EN PARAMENTS:
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb
els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueix el 100%
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de
fer els retorns ( brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Estesa o projectat de la pasta
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d’execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c
del Contractista.

E89 - PINTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898J2AI,E898I2A0,E89BI005,E89FI005,E898JT00,E898DFM0,E89FU001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
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- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades
adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
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- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació
d’aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O
EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s’ha d’ amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que
s’hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
- Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

E8J - CORONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8J9U021.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter
- Obra ceràmica
- Pedra natural o artificial collada amb morter
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter.
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:
- Morter mixt o de ciment
- Morter adhesiu
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
- Zinc
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor
prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peç a de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l’aigua cap a l’exterior.
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
Ha de tenir junts de dilatació
necessaris per a garantir l’estabilitat de l’element, els
quals ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes): >= 10º
Volada del trencaaigü es: >= 2 cm
Distà ncia entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces
- Ceràmica: <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:
Amplà ria dels junts:
- Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada: 3 – 6 mm
- Rajola ceràmica manual: 5-10 mm
- Maó: 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
- Rajola ceràmica: ± 1 mm
- Maó: ± 2 mm
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment,
colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.
CORONAMENT DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessà ria per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha
d’humitejar.
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons
les instruccions del fabricant.
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
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CORONAMENT DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la
col·locació de les peces.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix , els morters de ciment
portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no
galvanitzat i el coure sense estanyar.
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlade s
ni han de tenir nusos saltadissos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D’ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin
defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D’ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT D’ALUMINI I
ZINC:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D’ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D’ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT
D’ALUMINI I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

E8K - ESCOPIDORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8K3JT01,E8KZDT2Z.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents
materials col· locades formant pendent per tal d’escopir l’aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter
- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó
polimèric, collades amb morter.
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.
- Escopidor de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
- Suport d'escopidor amb rajola ceràmica, maó calat o supermaó col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
- Zinc
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:
- Neteja i preparació de les superfícies de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peç a de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l’aigua cap a l’exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a
escaire , en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s’ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l’element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l’escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d’execució de l’escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR CERÀMIC:
Sortint dels maons: >= 2 cm
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
ESCOPIDOR DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa.
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Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives
que puguin fer malbé el metall.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatació del metall.
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.
ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessà ria per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha
d’humitejar.
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de
col·locar a trencajunt respecte a l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ESCOPIDOR DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la
col·locació de les peces.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix , els morters de ciment
portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no
galvanitzat i el coure sense estanyar.
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlade s
ni han de tenir nusos saltadissos.
ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la
col·locació de les peces.
SUPORT D’ESCOPIDOR:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin
defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT,
ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E938 - SOLERES ALLEUGERIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E938P065.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de revoltons de polipropilè reciclat com encofrat perdut per a
formació de soleres amb càmara d’aire inferior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons
CONDICIONS GENERALS:
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les tolerà
ncies dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
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Els revoltons han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de
formigó.
Han d'estar col·locades ben alineades en ambdues direccions, de forma que no comportin cap
disminució de la secció dels nervis del sostre.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis: ± 5 mm/m
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis: ± 50 mm
- Planor: ± 5 mm/m, ± 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació dels revoltons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
Han d'estar col·locats encaixats i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts.
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.
Els revoltons han d'estar subjectats adequadament perquè no es moguin durant l'abocada i
compactació del formigó, de forma que no flotin a l'interior de la massa de formigó fresc.
S’han de col·locar en el sentit dels eixos de coordenades, avançant d’esquerra a dreta i de
dalt a baix.
Els revoltons s’han d’ anar encaixant, de forma que dos vores de cada revoltó s’han d’encaixar
amb dos vores de revoltons col·locats anteriorment.
Les peces tallades s’han de recolzar sobre maons o ancorar a la paret.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de
la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E93AA3C0,E93AJT00,E93A5550.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col·locació del morter per a cada peça
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- Col·locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col·locació de la beurada
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana,
fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de ferlos coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de
10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
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Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
TERRATZO:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix.
Després s'ha d'estendre la beurada.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és
d’assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d’assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9C12432,E9C14432.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d’adormiment.
- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts.
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- Neteja de l’excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
E9DB - Familia 9DB
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DBI005,E9DBJT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S’han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l’estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
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- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les
instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d’assentament.
- Replanteig de l’especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l’unitat acabada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ hauran de corregir abans de completar el
paviment.
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

E9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9JEH200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d’elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d’alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d’alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
Perfil perimetral:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport
PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de
textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la
circulació principal.
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Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les
portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al
suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%
PERFIL PERIMETRAL:
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecà niques.
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.
La unió del perfil amb el paviment ha d’ estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
PERFIL PERIMETRAL:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin
necessaris per a un correcte acabat dels acords.
El procés de col·locació no ha d’ afectar la qualitat dels materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D’ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
PERFIL PERIMETRAL:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9U2 - Familia 9U2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U2JT00.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de
collar amb morter de gruix >= 1 cm.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargà ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d’amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d’amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9V2 - Familia 9V2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9V2I010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb
morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes
aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm
ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar
a les especificacions de la DT.
Junts entre peces: >= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de
morter, de gruix >= 2 cm per la peç a estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter
fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E9Z2A100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaixat
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat: ± 4 mm/2 m, Celles nul·les
- Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessà ries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixarlo preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d’haver ressalts. La superficie ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.
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L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s’ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions
ambientals d’humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d’humitat relativa entre el 40% i el 70%, i
temperatura de 15 a 20º, els temps d’ espera recomanats en funció del tipus d’adhesiu són els
següents:
- Adhesius d’acetat en dispersió aquosa: 20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic: 7 dies
- Adhesius de dos components: 4 dies
El procés complet s’ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament
menor. La quantitat de passades depè n dels desnivells de la superfície i de la duresa del
vernís i de la fusta instal·lada.
S’ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s’ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la
fusta.
Després de diverses passades s’ha d’escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí
cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EABGJT01,EABGJT02,EABGJT03,EABGJT04,EABGU1JT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metà l·lica practicable, col·locada amb tots els
mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts
col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
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Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l’obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d’ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAF6JA3B,EAF6JA4B,EAF6JA7B,EAF6JA8B,EAF6A13B,EAF6A13C,EAF6A15B,EAF6A16B,EAF6A16C,EAF6A17B,EAF6
A17C,EAF6A14B,EAF6A14C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col· locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
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-

Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
Col·locació dels mecanismes
Col·locació dels tapajunts
Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procé s constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l’ element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
EAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAM11AB5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament,
amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metà l·liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament
col·locats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes
per mitjà de peces i ferraments metàl·lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i
formigó.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instalació:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia lateral: 2 mm
Toleràncies d'execució:
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- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:

± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant
per la inferior.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
* NTE-FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Replanteig.
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
- Segellat dels vidres fixos.
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament
col·locats.
- Neteja del conjunt.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’
execució de la unitat.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAQAJT00,EAQAJT01,EAQEJT00,EAQQJT01,EAQQJT00,EAQAJT02,EAQEJT01,EAQAJT03,EAQAJT04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses,
pany, etc.
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S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l’element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EASA - Familia ASA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASA71JT,EASAU1JT,EASAU0JT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automà tic per
termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i
les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les
frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’
execució de la unitat.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EAV - Familia AV
EAV7 - Familia AV7
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAV7I040.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de lamel·les enllaçades entre sí horitzontalment, col·locades entre guies i
subjectades a un corró que permet aixecar-les.
S'han considerat els tipus de persianes següents:
- Persianes enrotllables d'alumini lacat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar
- Introducció de les persianes a les guies
- Subjecció al corró
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
La persiana ha d'obrir i tancar correctament.
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana
estigui desenrotllada.
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes.
A la lamel·la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls.
Penetració de la persiana tancada
a l'interior de la caixa de la persiana: >= 10 cm
Franquícia entre la persiana i les guies: 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: 2 mm/m (enfora)
- Verticalitat de les cadenes: ± 1 mm
- Franquícia entre la persiana i les guies: ± 1 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements
dificultar-ne el moviment.
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació.

o

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris
següents:
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat
- Amplaria mínima: 1,5 m
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió necessària per a arribar a l'eix de
suspensió.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS

EAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAVJJT00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col· locades sobre
fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils
S'han considerat els materials següents:
- Alumini lacat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació dels suports o ancoratges
- Muntatge de la persiana
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció
CONDICIONS GENERALS:
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Pla previst de la persiana respecte a la paret: ± 2 mm
PERSIANES GELOSIES FIXES:
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d’acord amb la
DF , separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra
impactes durant tot el procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAVZ - Familia AVZ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAVZIF00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements auxiliars col·locats a l'obra necessaris pel funcionament de les persianes.
S'han considerat els conjunts d'elements següents:
- Mecanismes d'elevació manual amb cinta
- Mecanismes d'elevació manual amb torn
- Guies per a persianes enrotllables, d'acer galvanitzat, d'alumini amb o sense cantoneres
interiors de PVC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Mecanismes d'elevació manual:
- Replanteig de caixetins, suports i regates
- Obertura de forats, regates, etc. per a col·locar els mecanismes
- Fixació dels suports del corró
- Col·locació del corró i tots els mecanismes d'elevació
- Subjecció de la persiana al corró
- Tapat de forats, regates, etc.
- Neteja
MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL AMB CINTA:
Ha d'estar col·locat de manera que funcioni correctament.
L'accionament ha de permetre pujar i baixar la persiana, i fixar-la en qualsevol posició.
El bombo ha d'estar en posició horitzontal i ha de ser accessible.
El bombo ha d'estar fixat als paraments laterals de la caixa de persiana per mitjà de brides.
La cinta ha d'accionar el bombo a la mateixa vertical de la politja.
L'enrotllador automàtic ha d'estar encastat al parament i tapat amb l'embellidor.
Alçària de l'enrotllador respecte al paviment: 80 cm
Reserva de cinta a l'enrotllador amb la persiana tancada: >= 3 voltes
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Verticalitat entre els bombos i l'enrotllador: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de muntatge no ha de generar desperfectes ni obstacles que dificultin el moviment
dels mecanismes, o de la persiana.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB12I0JT,EB12JT00,EB12JT01,EB12JT03,EB12JT04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d’ús C5: 3 kN/m
- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d’inclinació de l’escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
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Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d’un 10% dels punts on es situaran els elements d’ancoratge.
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l’inspecció visual i per tant, en l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EB14 - PASSAMANS PER A BARANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB14I0JT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d’acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l’obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d’ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb
l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S’ha de subjectar sòlidament a l’obra amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment
Pórtland, protegits contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs.
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària
entre passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés
d’instal·lació, i alhora, han de mantenir l’ aplomat de l’element fins que quedi
definitivament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l’ancoratge s’ha d’utilitzar abans de començar
l’adormiment. Durant l’adormiment no s’han de produir moviments ni vibracions de les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

EB32 - Familia B32
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB32JT04,EB32JT03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ ampit de la reixa,
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions
mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d’ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
REIXA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment
pòrtland o fixacions mecà niques. Tant els ancoratges d’acer com les fixacions mecàniques han
d’estar protegits contra la corrosió.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
REIXA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
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Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC14 - VIDRES TREMPATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC141604.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini
sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera substituint
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre lluna trempat o no
- Vidre imprès trempat o no
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació a l'anglesa.
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a l'anglesa:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i
- Col·locació del llistó perimetral
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- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit d’obra
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al buit d’obra
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit d’obra
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple :
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Alçària del │ Franquícia │
│ vidre │
vidre
│
galze
│perimetral │
│ (mm) │
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 10
± 1,0 │ 2
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 12
± 1,0 │ 3
± 0,5 │
│ <= 10 │
3 - 5
│ 16
± 1,5 │ 4
± 0,5 │
│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│ > 10 │
3 - 5
│ 18
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre simple:
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┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│ vidre │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│ (mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 3 - 8 │
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 1,0
│
│ 9 - 11 │
│
│ ± 1,5
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│
3
│
│
│ ± 1,0
│
│ 4 - 8 │
> 4
│ ± 0,5
│ ± 1,5
│
│ 9 - 11 │
│
│ ± 2,0
│
└──────────────────────────────────────────────┘
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb
llistó de vidre.
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre simple:
┌───────────────────────────────┐
│ Gruix │Amplària│Toleràncies │
│ vidre │falques │
│
│ (mm)
│ (mm)
│
(mm)
│
│────────│────────│─────────────│
│ 3-4
│
7
│
± 0,5
│
│ 4-5
│
8
│
± 0,5
│
│
6
│
9
│
± 0,5
│
│
8
│ 11
│
± 1,0
│
│ 10
│ 13
│
± 1,0
│
│ 9/11
│ 14
│
± 1,0
│
└───────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat
en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:
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- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària: Múltiples de 10 cm
VIDRE ARMAT INCOLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
VIDRE TREMPAT:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat
VIDRE LLUNA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que
presentin danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.

EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC151B24,EC151B04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre laminar de seguretat
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S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra
- Fixació del vidre al buit d’obra
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats
de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple :
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Alçària del │ Franquícia │
│ vidre │
vidre
│
galze
│perimetral │
│ (mm) │
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 10
± 1,0 │ 2
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 12
± 1,0 │ 3
± 0,5 │
│ <= 10 │
3 - 5
│ 16
± 1,5 │ 4
± 0,5 │
│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│ > 10 │
3 - 5
│ 18
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
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│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│ vidre │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│ (mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 - 7 │
│
│ ± 1,0
│
│ 8 - 13 │
│
│ ± 1,5
│
│18 - 20 │
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 2,5
│
│26 - 28 │
│
│ ± 3,0
│
│43 - 45 │
│
│ ± 5,0
│
│59 - 61 │
│
│ ± 6,5
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 - 7 │
│
│ ± 1,5
│
│ 8 - 13 │
│
│ ± 2,0
│
│18 - 20 │
> 4
│ ± 0,5
│ ± 3,0
│
│26 - 28 │
│
│ ± 3,5
│
│43 - 45 │
│
│ ± 5,5
│
│59 - 61 │
│
│ ± 7,0
│
└──────────────────────────────────────────────┘
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al foc:
┌───────────────────────────────┐
│ Gruix │Amplària │Tolerància │
│ vidre │falques │
│
│ (mm)
│ (mm)
│ (mm)
│
│────────│─────────│────────────│
│ 6 - 7 │ 10
│ ± 1,0
│
│ 8 - 11 │ 14
│ ± 1,0
│
│12 - 13 │ 16
│ ± 1,5
│
│18 - 20 │ 23
│ ± 2,0
│
│26 - 28 │ 31
│ ± 3,0
│
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│43 - 45 │ 48
│ ± 5,5
│
│59 - 61 │ 64
│ ± 7,0
│
└───────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat
en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que
presentin danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.

EC17 - VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC171B33.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │ Alçària │Franquícia │
│2 llunes + cambra d'aire│
vidre
│ galze │perimetral │
│
(mm)
│
(m)
│ (mm)
│ (mm) ± 0,5 │
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
<= 20
│
0,8 - 3
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
│
3 - 5
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
> 20
│
0,8 - 3
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
3 - 5
│ 22 ± 2,0│
5
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
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│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│
(mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14 - 18
│
│
│ ± 2,0
│
│
19 - 23
│
│
│ ± 2,5
│
│
24 - 28
│
│
│ ± 3,0
│
│
30 - 32
│
│
│ ± 3,5
│
│
34 - 38
│
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 4,5
│
│
46
│
│
│ ± 5,0
│
│
57
│
│
│ ± 6,0
│
│
59 - 63
│
│
│ ± 6,5
│
│
73
│
│
│ ± 7,5
│
│
75
│
│
│ ± 8,0
│
│
79
│
│
│ ± 8,5
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14
│
│
│ ± 2,0
│
│
16 - 19
│
│
│ ± 2,5
│
│
20 - 24
│
│
│ ± 3,0
│
│
25 - 28
│
│
│ ± 3,5
│
│
30 - 34
│
> 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
38
│
│
│ ± 4,5
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 5,0
│
│
46
│
│
│ ± 5,5
│
│
57 - 59
│
│
│ ± 6,5
│
│
63
│
│
│ ± 7,0
│
│
73
│
│
│ ± 8,0
│
│
75 - 79
│
│
│ ± 8,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
┌────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │ falques │
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────│
│
14 - 16
│ ± 1,5
│
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│
17 - 21
│ ± 2,0
│
│
22 - 26
│ ± 2,5
│
│
27 - 31
│ ± 3,0
│
│
32 - 34
│ ± 3,5
│
│
38 - 40
│ ± 4,0
│
│
42 - 46
│ ± 4,5
│
│
57 - 59
│ ± 6,0
│
│
63
│ ± 6,5
│
│
73 - 75
│ ± 7,5
│
│
79
│ ± 8,0
│
└────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que
presentin danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.

EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

EC1F1A33.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats
de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │ Alçària │Franquícia │
│2 llunes + cambra d'aire│
vidre
│ galze │perimetral │
│
(mm)
│
(m)
│ (mm)
│ (mm) ± 0,5 │
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
<= 20
│
0,8 - 3
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
│
3 - 5
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
> 20
│
0,8 - 3
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
3 - 5
│ 22 ± 2,0│
5
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
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│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│
(mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14 - 18
│
│
│ ± 2,0
│
│
19 - 23
│
│
│ ± 2,5
│
│
24 - 28
│
│
│ ± 3,0
│
│
30 - 32
│
│
│ ± 3,5
│
│
34 - 38
│
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 4,5
│
│
46
│
│
│ ± 5,0
│
│
57
│
│
│ ± 6,0
│
│
59 - 63
│
│
│ ± 6,5
│
│
73
│
│
│ ± 7,5
│
│
75
│
│
│ ± 8,0
│
│
79
│
│
│ ± 8,5
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14
│
│
│ ± 2,0
│
│
16 - 19
│
│
│ ± 2,5
│
│
20 - 24
│
│
│ ± 3,0
│
│
25 - 28
│
│
│ ± 3,5
│
│
30 - 34
│
> 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
38
│
│
│ ± 4,5
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 5,0
│
│
46
│
│
│ ± 5,5
│
│
57 - 59
│
│
│ ± 6,5
│
│
63
│
│
│ ± 7,0
│
│
73
│
│
│ ± 8,0
│
│
75 - 79
│
│
│ ± 8,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
┌────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Amplària │
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│2 llunes + cambra d'aire │ falques │
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────│
│
14 - 16
│ ± 1,5
│
│
17 - 21
│ ± 2,0
│
│
22 - 26
│ ± 2,5
│
│
27 - 31
│ ± 3,0
│
│
32 - 34
│ ± 3,5
│
│
38 - 40
│ ± 4,0
│
│
42 - 46
│ ± 4,5
│
│
57 - 59
│ ± 6,0
│
│
63
│ ± 6,5
│
│
73 - 75
│ ± 7,5
│
│
79
│ ± 8,0
│
└────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que
presentin danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.

EC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1GU1JT,EC1GU2JT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats
de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │ Alçària │Franquícia │
│2 llunes + cambra d'aire│
vidre
│ galze │perimetral │
│
(mm)
│
(m)
│ (mm)
│ (mm) ± 0,5 │
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
<= 20
│
0,8 - 3
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
│
3 - 5
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
> 20
│
0,8 - 3
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
3 - 5
│ 22 ± 2,0│
5
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
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└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│
(mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14 - 18
│
│
│ ± 2,0
│
│
19 - 23
│
│
│ ± 2,5
│
│
24 - 28
│
│
│ ± 3,0
│
│
30 - 32
│
│
│ ± 3,5
│
│
34 - 38
│
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 4,5
│
│
46
│
│
│ ± 5,0
│
│
57
│
│
│ ± 6,0
│
│
59 - 63
│
│
│ ± 6,5
│
│
73
│
│
│ ± 7,5
│
│
75
│
│
│ ± 8,0
│
│
79
│
│
│ ± 8,5
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14
│
│
│ ± 2,0
│
│
16 - 19
│
│
│ ± 2,5
│
│
20 - 24
│
│
│ ± 3,0
│
│
25 - 28
│
│
│ ± 3,5
│
│
30 - 34
│
> 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
38
│
│
│ ± 4,5
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 5,0
│
│
46
│
│
│ ± 5,5
│
│
57 - 59
│
│
│ ± 6,5
│
│
63
│
│
│ ± 7,0
│
│
73
│
│
│ ± 8,0
│
│
75 - 79
│
│
│ ± 8,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm
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Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
┌────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │ falques │
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────│
│
14 - 16
│ ± 1,5
│
│
17 - 21
│ ± 2,0
│
│
22 - 26
│ ± 2,5
│
│
27 - 31
│ ± 3,0
│
│
32 - 34
│ ± 3,5
│
│
38 - 40
│ ± 4,0
│
│
42 - 46
│ ± 4,5
│
│
57 - 59
│ ± 6,0
│
│
63
│ ± 6,5
│
│
73 - 75
│ ± 7,5
│
│
79
│ ± 8,0
│
└────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

EC1K - Familia C1K
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1KI001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
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- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a
la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de
protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte
directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED116271,ED116371,ED116771.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'apare lls sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al
baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
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- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha
de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d’estar exposat a
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s’han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de
ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no s’han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d’ elements estructurals s’ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima
de 10 mm que s’ha d’ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
- Ramal d’aparells amb sifó individual: <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 %
- Ramal d’aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED15N911,ED15N811,ED15N711,ED15N611,ED15AC01,ED15AC02,ED15AC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o
polipropilè.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s’ han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de fixació sota
l’embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d’ un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Els conductes de ventilació
han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu
recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraç adores:
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació : <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació : >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s’han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED35 - PERICONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED357B45,ED357D55,ED357565,ED357775,ED359775,ED356D55,ED356B45,ED35AC10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix
no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
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En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procès de col·locació
del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

ED3K - PERICONS SEPARADORS D'HIDROCARBURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED3KAC01.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col·locació, al fons d’un pou o dins d’un local, d’un pericó separador
d'hidrocarburs prefabricat, connectat a la xarxa de sanejament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició del pericó, les entrades i sortides i l’accessibilitat dels
registres
- Col·locació del pericó
- Connexió de les entrades i sortides
- Prova d'estanqueitat
CONDICIONS GENERALS:
El pericó muntat ha de ser estanc al servei.
Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base.
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en
condicions de servei.
Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment,
neteja i extracció de productes del seu interior.
Toleràncies:
- Posició
± 20 mm
- Nivell ± 1 mm
MUNTATGE SOTERRAT:
La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED5 - DRENATGES
ED51 - Familia D51
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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ED515FP1,ED51ADJ1,ED51A5JH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació
d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua
superficial dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d’estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la pla
taforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d’etilè propilè diè , ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats p el
fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prè viament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixantla a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
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S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED7 - CLAVEGUERONS
ED7K - CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7K697S,ED7KB801,ED7KBF01,ED7KAC01,ED7KAC02,ED7KAC03,ED7KAC04,ED7K3462,ED7K3452,ED7K3442,ED7K
3432,ED7K3322,ED7KAC05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè.
S’han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i
amb el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
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Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquí cia entre tub i contratub: 10 – 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >=
80 cm
Amplària de la rasa: >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d’ assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S’han d’ instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE2 - CALDERES
EE21 - CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE21AC01,EE21AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer col·locades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre el paviment
- Sobre bancada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Calderes sobre el paviment:
- Col·locació de la caldera recolzada sobre el terra
- Col·locació del cremador
- Connexió als tubs dels diferents serveis
- Prova de servei.
Calderes sobre bancada:
- Col·locació de la caldera sobre planxes metàl·liques damunt la bancada
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- Col·locació del cremador
- Connexió als tubs dels diferents serveis
- Prova de servei
A més, en la unitat tèrmica:
- connexió amb els circuits hidràulics
CONDICIONS GENERALS:
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectats als diferents serveis, de manera
que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.
El broc de sortida de la vàlvula de seguretat ha d'abocar just a la bonera, de manera que se'n
vegi fàcilment el vessament.
Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció,
cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop
de la seva connexió a la caldera.
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de
manteniment i neteja.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: <= 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El paviment de recolzament de la caldera, i en el seu cas de la bancada, ha de ser de mater
ial incombustible, impermeable, ha d'estar anivellat i ha d'haver-hi instal·lada una bonera
sifònica.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat,
respectivament.
Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la del cremador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es
corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l’empresa instal·ladora.
- Control dels elements següents:
- Caldera
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reparació

- Comprovació de l’accessibilitat, emplaçament dels equips per al manteniment i

- Comprovació de les condicions generals que han de complir les calderes
- Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres, hidròmetres,
piròstats, etc.
- Control funcionament equips de control i mesura.
- Verificació presència d’elements de seguretat, requerits segons tipus de caldera
- Control funcionament de tots els elements de seguretat
- Verificació taratge de vàlvules de seguretat.
- Cremador
- Comprovació de les condicions generals que han de complir els cremadors.
- Registre del Ministeri d’Indústria
- Verificar el control autonòmic del cremador
- Identificació
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustible líquid:
- Control de flama
- Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama permanent
- Tall combustible per tall de llum
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustibles gasosos
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustible
- Control de flama
- Dispositiu d’escombrada prèvia quan no hi hagi flama permanent
- Pressòstat de mínima del gas
- Tall de combustible per falta d’aire i tall de llum
- Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible per motius de
seguretat.
- Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE.
- Local d’ubicació de les calderes:
- S’han de comprovar les condicions del local establerte s segons RITE.
- Accessos: S’han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB-SI.
- S’ha de verificar la presència d’un desguàs, d’il·luminació suficient i protecció
contra incendis segons Codi Tècnic Edificació .
- S’ha de verificar la presència de cartells indicadors
- S’ha de verificar la instal·lació. Interruptor de tall subministrament elèctric
general de la sala des de l’exterior
- S’ha de verificar la ventilació de la sala de calderes
- A instal·lacions amb combustible gasós s’ha de verificar el que s’exposa en la
norma UNE 60.601 i UNE 60.670 per instal·lacions de calderes de gas per a calefacció i/o
aigua calenta sanitària de potència superior a 70 kW.
- Especialment característiques de la sala i instal·lació de gas a la sala de
calderes.
- Un cop finalitzada la instal·lació s’han de realitzar les proves específiques
previstes al RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan ubicats,
especialment en instal·lacions subjectes a una posterior legalització.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i detecció d’anomalies s’ha de procedir a la reparació o a la
substitució total o parcial dels equips.

EE3 - EMISSORS (PER AIGUA)
EE36 - RADIADORS D'ALUMINI
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE36AC01,EE36AC02,EE36AC03,EE36AC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició del radiador
- Col·locació dels suports
- Fixació del radiador als suports
- Comprovació de la unitat d’obra
- Retirada dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El radiador ha d’estar penjat amb el nú mero de suports previstos, i pels punts previstos. El
muntatge ha d’estar fet segons la DT del fabricant i dels reglaments vigents.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin
instal·lar i manipular fà cilment els accessoris necessaris per al seu funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del radiador.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
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- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Control de la situació dels radiadors:
- Accessibilitat per al manteniment i reparació
- Número màxim d’elements
- Separació i número de suports
- Control de la connexió amb xarxa de distribució d’ aigua calenta:
- No formació de bosses d’aire, presència de purgadors
- Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no pressionin canalitzacions
- Proves finals d’estanquitat, de lliure dilatació i de func ionament a tota la instal·lació
segons UNE EN 12599:01 i RITE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre d’ aparells, determinat en cada cas per la DF, s’ha de comprovar
especialment els situats en zones més desfavorables i s’ha de procurar mostrejar les diferents
zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE41 - XEMENEIES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE41AC01,EE41ACJT,EE41AC02,EE41AC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels
aparells fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació dels suports
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores
- Comprovació de la unitat d’obra
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums,
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la
xemeneia.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d’instal·lacions, la
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els
85ºC.
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Quan les xemeneies estan muntades a dintre d’un conducte d’obra s’ha de verificar que en
condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la
paret dels locals contigus no sigui superior en 5º C a la temperatura ambient del projecte del
local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n’hi ha, ha de ser el més curt possible i fà cilment
accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels
condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests
siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de
secció s’han de fer amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i
accessoris adequats amb la finalitat d’evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d’un mòdul de recollida de sutge, condensats i
pluvials, proveï t d'un registre de neteja i d’un drenatge que haurà d’estar connectat a la
xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats
s’hauran de neutralitzar abans d’ abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d’un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el
diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,
i els canvis de secció amb angles de
divergència iguals o inferiors a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de
protecció roscat d'uns 100 mm de llargà ria, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i
proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de
materials
segellants de característiques adients a la agressivitat dels fums.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l’exterior i
la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l’interval comprés entre 5ºC i
40º C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i
assegurar les parts fetes.
En cas d’interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d’evitar
l’entrada d’ aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
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El muntatge s’ha de fer d’acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la
normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s’han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer
modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l’obra de les
restes d’ embalatges, materials sobrants, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n’hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
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- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s),
cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE42Q412,EE42Q312,EE42Q512,EE42Q324,EE42Q424,EE42Q124,EE42Q824,EE42Q924.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports pel muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF.
Els
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el
pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el
seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar.
Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han
d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub
ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el
conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs
ha de ser 10 cm més
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols
autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
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Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d’alumini rígid, acer inoxidable o planxa d’acer galvanitzada la distància
entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d’alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de
ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m
Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondè ncia amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és de 1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures
d’extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l’acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al
registre i neteja en la coronació i en l’arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d’estar
aïllats tèrmicament per tal d’evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d’incendi ha de complir les condicions
de resistè ncia al foc de l’apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l’aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d’expulsió, o extrem exterior del conducte d’ extracció, ha de disposar de malla antiocells o element similar.
Ha d’ estar separada:
- De qualsevol element d’entrada de ventilació: d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment: d >= 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mí nims han de ser iguals al diàmetre
exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S’ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició
horitzontal de tal forma que s’executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s’ha d’omplir amb aïllant
tèrmic.
S’han cuidar les unions previstes per tal d’assegurar l’estanqueïtat dels junts.
Les obertures d’extracció connectades als conductes s’ han de tapar adequadament per a evitar
l’entrada de runa o d’altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
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Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de
sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l’aïllament tè rmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l’estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l’equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi
completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de
connectar les unitats terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el
tancament d’obres de manyeria i de falsos sostres, s’han de realitzar proves de resistència
mecànica i de estanquitat per a establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb el
projecte.
- Per a la realització de proves, las obertures dels conductes han de tancar-se
rígidament i quedar perfectament sege llades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar l’execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig intentant
englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE44A4S3,EE44A6S3,EE441A00,EE441C00,EE442D00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Conductes flexibles muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Capes d'alumini, fibra i PVC
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i
accessoris
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes.
S'han d’instal·lar els conductes muntats superficialment.
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser
de radi ampli, i no hi ha mínims especificats.
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa
galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano.
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels
rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport
d'abraçadores.
Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondè ncia amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és de 1,2 m.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l’aïllament tè rmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l’estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
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- Comprovació de l’equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi
completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de
connectar les unitats terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el
tancament d’obres de manyeria i de falsos sostres, s’han de realitzar proves de resistència
mecànica i de estanquitat per a establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb el
projecte.
- Per a la realització de proves, las obertures dels conductes han de tancar-se
rígidament i quedar perfectament sege llades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar l’execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig intentant
englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EE4Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE4ZAC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus d’accessoris següents:
- Barret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums,
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris han d’estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris han d’anar suportats per la mateixa xemeneia. S’ha de disposar d’una brida
abans i d’una altra desprès de l’accessori, sobre el conducte de la xemeneia.
Els accessoris que precisen d’una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector
de sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S’ha de seguir la seqüè ncia de muntatge proposada pel fabricant.
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les
especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.

EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE51BF04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització
de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El
conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els
expressament aprovats per aquest.
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la cà
rrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
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Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
Han d’estar fetes totes les unions i tots els junts han d’estar segellats.
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccio
ns, etc., s'han de fer segons la UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços
i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peç a que s'ha d'unir.
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.

EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE52Q25A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització
de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports pels conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El
conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els
expressament aprovats per aquest.
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la cà
rrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte é s menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les
parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços
del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat.
La distància entre suport s ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret,
la unió s’ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la
seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre: =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m: =< 4 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.

EE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES
EE63 - AÏLLAMENT AL FOC DE CONDUCTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE63BF01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Protecció contra el foc de conductes d e ventilació amb plaques de silicat càlcic.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i tall de les plaques de silicat càlcic
- Col·locació dels suports de les plaques de silicat per protegir els conductes
- Col·locació de les plaques de silicat
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el
pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el
seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
El suport del conducte horitzontal s'ha d'encastar al sostre i ha de quedar sensiblement
vertical per a evitar que transmeti esforç os horitzontals als conductes. La desviació sobre
la vertical ha de ser menor o igual a 10°.
Les varilles dels suports s’han de fixar al sostre amb tacs metàl·lics expansius. Han d’ estar
fixades en zones del sostre amb capacitat de suportar la càrrega en cas d’incendi.
Les varilles de suport no poden estar separades del conducte més de 50 mm.
Els suports de les plaques no poden ser els mateixos que els utilitzats per suportar el
conducte. Han de col·locar-se uns nous suports d’ acord amb la secció del conducte i el gruix
de la placa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.
Quan es facin servir cintes adhesives sensibles a la pressió, les superfícies amb les que ha
d'entrar en contacte, i les mateixes cintes, han d'estar a una temperatura superior a 10ºC.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EE6R - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE6R1800.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recobriments d'aïllaments tèrmics de conductes amb planxa d'alumini.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Tallat i plegat de la planxa
- Col·locació de la planxa sobre l’aïllament del conducte
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, restes d’aïllaments, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El recobriment ha de ser continu al llarg de tot el conducte no deixant en cap punt al
descobert l'aïllament tèrmic.
Les singularitats del conducte s’han de resoldre amb els accessoris adequats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S’ha de seguir l’ordre de muntatge indicat a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de planxa, etc.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície de recobriment , amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EE9 - MATERIALS PER A TERRA RADIANT
EE91 - COL·LECTORS PER A TERRA RADIANT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE91AC01,EE91AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de col·lectors i và lvules per a instal·lacions de terra radiant.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replan teig de la unitat d’obra
- Colocació i fixació del colector en la seva posició definitiva
- Execució de totes les connexions
- Regulació de les condicions de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El col·lector ha de quedar connectat a les aixetes d’ entrada i sortida d’aigua del circuit de
la caldera, així com a les sortides i entrades de cadascun dels circuits als que alimenta.
Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament
regulat en la impulsió
i en el retorn, de manera que les seves condicions de funcionament
(cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte.
Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de proba. Les connexions han
d’estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els
expressament autoritzats per aquest.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.
No s’han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d’ elements que formen la
instal·lació.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El procés de muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S’ ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de tot el material
sobrant (restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.).
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEA - SISTEMES SOLARS
EEA1 - CAPTADORS SOLARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEA1AR30.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, col·locats amb suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació dels suports
- Col·locació dels captadors solars
- Execució de totes les unions del circuit hidràulic
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tot el conjunt ha d’estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels
reglaments vigents.
La instal·lació ha d’estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d’
execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.
No s’han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació.
No s’han de col·locar elements d’acer galvanitzat si l’ aigua pot arribar a una temperatura de
60°C.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l’estructura de
l’edifici.
El subministrador ha de fixar la mí nima temperatura que permet el sistema. Totes les parts
que estiguin exposades a l’exterior han de suportar la temperatura especificada sense que es
produeixin danys permanents en el sistema.
Els elements de la instal·lació han d’ anar subjectats pels punts previstos pel fabricant. Si
es modifica algun suport, aleshores aquest ha de quedar degudament protegit contra la
corrosió.
L’estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels
components de la instal·lació.
Els punts de suport han de ser suficients i han d’estar distribuï ts de manera que no
produeixin flexions sobre el captador, superiors a les admeses per el fabricant.
Un cop col·locat, cap element de l’estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar
ombra sobre els captadors.
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s’hagin de manipular han de
ser accessibles.
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim
d’actuacions sobre els altres elements.
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques
d’acord amb la reglamentació vigent.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Han d’estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d’aquestes
amb la part fixa de la instal·lació.
Les connexions han de ser estanques.
Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs.
Ha d’estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que la estructura de l’edifici reuneixi les condicions necessàries per a
suportar el pes i les accions de la instal·lació.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si s’han d’interrompre les feines de muntatge, s’han de protegir els elements que ja estan
col·locats.
S’ha d’evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest
perí ode les connexions hidràuliques han d’estar obertes, però protegint-les de la entrada de
brutícia.
Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la
instal·lació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d’estanquitat aprovat
pel fabricant.
Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar
les rebabes que hi puguin haver.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de tot el material
sobrant (restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEA2 - COBERTES SOLARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEA2AC01,EEA2AC02,EEA2BF55,EEA2BF07,EEA2AR80,EEA2AR22,EEA2AR33,EEA2AR44.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Coberta solar formada per panells captadors d’ acer inoxidable amb recobriment selectiu,
muntada sobre plaques ondulades de poliester reforçat i amb tots els accessoris necessaris per
al seu funcionament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació de les plaques ondulades de poliester reforçat
- Col·locació dels perfils d’alumini que suporten les plaques captadores, amb tots els
accessoris
- Col·locació de les plaques
- Execució de totes les unions del circuit hidràulic
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tot el conjunt ha d’estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels
reglaments vigents.
La instal·lació ha d’estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d’
execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.
No s’han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació.
No s’han de col·locar elements d’acer galvanitzat si l’ aigua pot arribar a una temperatura de
60°C.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
Els elements que conformen la coberta han de quedar sòlidament fixats a l’estructura de
l’edifici.
El subministrador ha de fixar la mí nima temperatura que permet el sistema. Totes les parts
que estiguin exposades a l’exterior han de suportar la temperatura especificada sense que es
produeixin danys permanents en el sistema.
Els elements de la instal·lació han d’ anar subjectats pels punts previstos pel fabricant. Si
es modifica algun suport, aleshores aquest ha de quedar degudament protegit contra la
corrosió.
L’estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels
components de la instal·lació.
Els punts de suport han de ser suficients i han d’estar distribuï ts de manera que no
produeixin flexions sobre el captador, superiors a les admeses per el fabricant.
Un cop col·locat, cap element de l’estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar
ombra sobre els captadors.
El conjunt format pels elements captado rs solars i les plaques de polièster ha de ser
impermeable.
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s’hagin de manipular han de
ser accessibles.
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim
d’actuacions sobre els altres elements.
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques
d’acord amb la reglamentació vigent.
Ha d’estar feta la prova de servei.
COL·LOCACIÓ DE LA PLACA ONDULADA DE POLIÈSTER REFORÇAT:
Les plaques de polièster reforç at han d’estar fixades mecànicament sobre una estructura de
suport fixada a la pròpia estructura de l’edifici.
No ha de filtrar-se l’aigua en els punts en que les fixacions foraden la placa. L’ estanquitat
en aquest punt s’ha d’aconseguir mitjançant junts de material elastomèric que segellin la
unió.
Les fixacions no han d’impedir el muntatge de les plaques.
Les esquenes d’ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment.
Distància entre la fixació i els extrems de la placa: >= 5cm
Cavalcament entre plaques en el sentit del pendent: 10-15 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcament: - 20 mm
COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES CAPTADORES:
Les plaques captadores han d’estar suportades per un conjunt de perfils d’alumini degudament
encavalcats amb les plaques de polièster reforçat.
Entre els perfils i les plaques hi ha d’haver un junt de material elastomèric.
El conjunt ha de poder dilatar lliurement.
Han d’estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d’aquestes
amb la part fixa de la instal·lació.
Les connexions han de ser estanques.
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Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que la estructura de l’edifici reuneixi les condicions necessàries per a
suportar el pes i les accions de la instal·lació.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tè cniques dels elements que conformen la coberta
es corresponen a les especificades al projecte.
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si s’han d’interrompre les feines de muntatge, s’han de protegir els elements que ja estan
col·locats.
S’ha d’evitar que els elements de la coberta quedin exposats al sol durant el muntatge. En
aquest període les connexions hidràuliques han d’estar obertes, però protegint-les de les
entrades de brutícia.
Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la
instal·lació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d’estanquitat aprovat
pel fabricant.
Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar
les rebabes que hi puguin haver.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de tot el material
sobrant (restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEAZAC01,EEAZAC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Omplerta d’instal·lacions d’energia solar tèrmica amb fluid caloportador.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Obertura dels taps de purga de la instal·lació
- Aportació del fluid caloportador
- Tapat dels taps de purga
- Prova de servei
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- Neteja dels possibles vessaments i retirada de l’obra dels bidons i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, amb la quantitat i
tipus de fluid caloportador especificades a la DT.
Els purgadors i totes les sortides d’aire han de quedar tancades un cop introduït el fluid
caloportador.
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.
No poden quedar bosses d’aire en cap punt de la instal·lació.
El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la
instal·lació.
La prova de servei ha d’estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El fluid caloportador s’ha d’introduir al circuit pels punts previstos en la DT.
Les plaques no poden estar calentes en el moment de dur a terme la omplerta de la
instal·lació. Per aquest motiu, les tasques d’ omplerta s’han de fer amb els captadors ocults
a la radiació solar.
Els purgadors s’han de tancar en el moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid
caloportador.
S’han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.
Un cop acabades les tasques d’omplerta de la instal·lació es procedirà a la retirada de l’
obra dels bidons buits, restes de materials, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
l de volum de fluid caloportador que realment admet la instal·lació, amidat segons les
especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEH - PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEH7BF00,EEH7BF01,EEH7BF02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.
S’han considerat els següents tipus d’aparells:
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials
o centrífugs, equipades amb compressor hermètic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials o
centrí fugs, equipades amb compressor semihermètic alternatiu o de cargol
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor
hermè tic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor
semihermètic alternatiu o de cargol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació de l’aparell a la bancada
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit d’aigua
- Connexió a la xarxa de drenatge
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- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació
tècnica
del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de
transmetre vibracions ni sorolls a l’estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i
fà cilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaç
aments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments
mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del
fabricant.
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de
preveure un sistema de fà cil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal· lació.
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’ han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l’obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elè ctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d’ anar muntada sota una canal, aleshores han d’anar en compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elè ctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de
connexions o de l’aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l’equip.
Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la
canonada i l’aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d’estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
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Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguà s han de ser
estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb
el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar
el material necessari per a la obtenció d’ una estanquitat perfecta i duradora, a la
temperatura i pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es
corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l’empresa instal·ladora.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.
- Comprovació de la correcta conducció dels ventiladors
- Comprovació de la situació de l’ element en quan a la seva accessibilitat i distància
respecte altres elements segons projecte i especificació dels fabricants.
- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:
- Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d’alta i baixa
- Protecció tèrmica dels motors
- Protecció contra el gel
- Interruptor de flux
- Control de capacitat de líquid refrigerant
- Relè de retard de temps
- Verificació i amidament de caracterí stiques de funcionament dels equips: pressions,
temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d’aigua i pèrdua de càrrega en evaporadors.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EEJ - UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES
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EEJB - CLIMATITZADORS HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEJBBF26.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Climatitzadors horitzontals, col·locats encastats en cel rasos i acoblats al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió al conducte
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa de l’equip
- Prova de servei
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d’emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d’estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió
amb el conducte ha de ser
estanca.
Ha d’estar connectat al circuit d’aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n’hi hagi, ha d’estar connectada a la xarxa corresponent.
Totes les unions del circuit d’aigua han de ser estanques.
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació i protecció elèctrica.
Si l’aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient.
Si disposa d’altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat
als mateixos.
L’espai lliure d’accés a l’aparell ha de ser suficient per a permetre d’ extreure i manipular
el filtre, i fer el manteniment general de l’aparell.
Les portes d’accés a les bateries, filtres i ventiladors han d’ obrir i tancar correctament.
Han d’ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l’aire.
Les safates que allotgen els filtres han d’obrir i tancar correctament. Ha de ser possible
retirar la safata completament.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
No s’han de transmetre esforços entre l’aparell i els elements de la instal·lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L’estanquitat de les unions s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’ equip, o en
el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
No s’han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara và lvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d’instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l’equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.
- Control específic als fan-coils:
- Control de la situació dels fan-coils
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d’aigua i condensats.
- Verificació de la no existència de bosses d’aire, instal·lació dispositius de purga.
- Proves de funcionament. S’han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils:
Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals d’aire, consum elèctric,
funcionament dels elements de regulació i presència de filtres.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre d’ aparells, determinat en cada cas per la DF, s’ha de comprovar
especialment els situats en zones més desfavorables i s’ha de procurar mostrejar les diferents
zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK1AC01,EEK1AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada
a una distancia mínima de 2 m del
terra, mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

EEK8 - DIFUSORS LINIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK8AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d’aire.
S’han considerat els tipus d’elements següents:
- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació
- Element d’acabat per a la formació de cantonades a 90º
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els trams frontals:
- Replanteig de la instal·lació
- Fixació i anivellació del plènum a l’obra pels suports de suspensió
- Muntatge del difusor al plènum
- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb els fals sostre
- Orientació de la sortida d’aire
- Connexió de la tovera al conducte de l’aire
- Ajust de la comporta de regulació
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
En les peces d’acabat per a la formació de cantonada:
- Fixació de l’angle als trams adjacents de la instal·lació
- Anivellació amb el fals sostre
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els plènums han d’estar col·locats suspesos de l’obra pels punts de subjecció.
Els elements que conformen el difusor linial han de quedar enrasats al fals sostre amb els
accessoris d’instal·lació adients.
El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instal·lació han d’ estar fets
segons les especificacions de la DT del fabricant. Tota la instal·lació ha d’estar feta amb
els materials i accessoris subministrats pel fabricant o bé expressament aprovats per aquest.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instal·lació ni entre la
instal·lació i els elements de l’obra.
La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca.
Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d’aire per la boca de
connexió. La unió ha de ser estanca.
No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte.
La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació.
El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El procés de muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S’ ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
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Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEKN - REIXES D'INTEMPERIE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEKNAC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d’intempèrie d’ alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d’acer
inoxidable, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la reixeta
- Fixació de la reixeta al bastiment
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sò lidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterí stiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges,
retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EEKQ - COMPORTES DE REGULACIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEKQ2421.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents unitats d’obra:
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l’obra amb morter de ciment
- Accessoris per a comportes tallafocs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l’obra
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La comporta ha d’ estar fixada a l’obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d’obra al
voltant de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó
han de quedar
reomplerts amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat
pel fabricant . En cap cas, l’espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al
foc inferior al de la pròpia comporta.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l’aparell han d’ estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d’entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal-lació.
No s’han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col-locada la comporta.
Els conductes han d’anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de
ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d’estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT
del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a
eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
EEM3 - Familia EM3
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEM3BF50,EEM3AR02,EEM3AR03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastats
- Muntats a la finestra
- Muntats en conducte
- Muntats en teulada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Extractors muntats a la finestra:
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent
- Fixació de l'extractor al bastiment
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors encastats a la paret:
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors muntats en conducte:
- Muntat de l’extractor en el tub
- Connexió de la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors de teulada:
- Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent
- Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible
sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon.
La distància entre el pla de la boca de l’ extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a
dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega.
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc
i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant
els forats que hi ha en el marc de l'extractor.
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EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:
En els extractors muntats en tubs, s’han d’instal·lar un tram de conducte rectilini entre la
boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció
dels tubs s’han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància
eficaç.
EXTRACTOR DE TEULADA:
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor.
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n’hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s),
cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EEP - ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
EEPB - ASPIRADORS MECÀNICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEPBAC01,EEPBAC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Dispositius de ventilació col·locats a la boca d’ expulsió per a permetre l’extracció de
l’aire.
S’ han considerat els tipus d’aspiradors següents:
- Aspiradors híbrids
- Aspiradors mecànics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra.
- Col·locació del aspirador i fixació al conducte amb elements antivibratoris.
- Connexió a la xarxa elèctrica i prova de servei.
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
El muntatge i les unions han d’e star fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant de l’aspirador, o expressament aprovats per aquest.
Les parts de l’aspirador que necessitin manteniment han de ser accessibles.
L’aspirador ha de quedar ajustat a l’extrem del tub.
No s’han de transmetre vibracions o sorolls al conducte durant el seu funcionament.
Ha de disposar d’un sistema automàtic que garanteixi el funcionament simultani de tots els
aspiradors, o solució equivalent per tal d’evitar la inversió de desplaçament de l’aire.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible
sigui adient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i subjecte al conducte d’extracció o al
seu revestiment.
El sistema de ventilació mecànic s’ha de col·locar sobre el suport de manera estable i
utilitzant elements antivibratoris.
Els empalmame nts i les connexions han de ser estancs i han d’estar protegits per tal d’evitar
l’ entrada o sortida d’aire en aquests punts.
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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EEU - MATERIALS AUXILIARS
VENTILACIÓ MECÀNICA
EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS

PER

A

INSTAL·LACIONS

DE

CLIMATITZACIÓ,

CALEFACCIÓ

I

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
S'ha d’instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
especificades al projecte.

corresponen

a

les

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.
* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente.

EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EEU4AC01,EEU4AC02,EEU4AC06,EEU4AC03,EEU4AC04,EEU4AC05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elà stica, de fins a
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4”, 1”, 1” 1/2 i 2”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la
instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o
deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d’instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al
conducte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEU5 - TERMÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU5U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·l ats en tuberia.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura mà xima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com
ara radiadors, difusors etc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:
La tensió de l'abraç adora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
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- Prova de funcionament. S’ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal· lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar el funcionament i l’execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre
i indicada de manera visible.
Ha d'estar instal· lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben
fixat i el seu funcionament sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell
mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar el funcionament i l’execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S’ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal· lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EEUE - DIPOSITS D'INÈRCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEUEAR01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d’inèrcia tè rmica, amb connexions roscades.
S’ han considerat els tipus de dipòsits següents:
- Dipòsit d’inèrcia de planxa d’ acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i
recobriment exterior d'alumini
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aï llament de polietilè reticulat i
recobriment exterior de plàstic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament
- Neteja de l’interior dels tubs
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i
fà cilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Les parts de l’ equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar
situades en emplaçaments que permetin una accessibilitat plena.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
La prova de servei ha d’estar feta.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
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- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):

± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb
el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar
el material necessari per a la obtenció d’ una estanquitat perfecta i duradora, a la
temperatura i pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA

DE

CLIMATITZACIÓ,

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV21112,EEV2BF23.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S’han contemplat els següents tipus d’elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de
qualitat de l’aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
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- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l’ equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d’estar fetes. Les connexions s’han de fer d’ acord
amb el sistema de connexió de l’equip.
Les parts dels equips que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’
n el desmuntatge i manteniment i no ha d’afectar la presa de dades. S’han de respectar les
distàncies d’instal·lació i les recomanacions d’ubicació especificades a la DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d’estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’ obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alç ada, zona aïllada
d’influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,
apantallament, distàncies respecte senyals forts.
- Verificació de l’ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
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- Prova de funcionament. S’ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal· lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
- Verificació de l’actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà :
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per
paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar el funcionament i l’execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EEV5 - ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV5AR01,EEV5AR04,EEV5AR30,EEV5AR05,EEV5AR06,EEV5AR07,EEV5AR08,EEV5AR09,EEV5AR10,EEV5AR31,EEV5
AR24,EEV5AR13,EEV5AR33,EEV5AR14,EEV5AR34,EEV5AR16,EEV5AR21,EEV5AR35,EEV5AR36,EEV5AR37,EEV5AR38
,EEV5AR39,EEV5AR40,EEV5AR41,EEV5AR25,EEV5AR26,EEV5AR28,EEV5AR27,EEV5AR43,EEV5AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a supervisió de la gestió d’instal·lacions.
S’han considerat els següents tipus d’elements:
- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes
(Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.)
- Ordinadors i programari per al control centralitzat d’instal·lacions
En els adaptadors per a connexió del bus de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Connexió amb l’actuador, si és el cas
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
En els ordinadors per al control centralitzat d’instal·lacions:
- Preparació de la zona de treball
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
En el programari per al control centralitzat d’instal·lacions:
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l’obra dels embalatges, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d’estar feta la prova de servei.
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions
d’instal·lació del fabricant.
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Les connexions s’han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
Han d’ estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades,
com les del circuit d’alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.
ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D’INSTAL·LACIONS:
L’ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la
instal·lació.
El programari carregat a l’ ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb
el sistema operatiu i amb les prestacions de l’ordinador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE
VENTILACIÓ MECÀNICA
EEZ5 - ELEMENTS ESPECIALS PER A EMISORS (PER AIGUA)

CLIMATITZACIÓ,

CALEFACCIÓ

I

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEZ51110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de valvuleria per a radiadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge dels accessoris del radiador (purgador, detentor, etc.)
- Connexió al circuit d'aigua
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
L'aixeta d'entrada d'aigua ha de quedar instal·lada
a una de les connexions superiors del
radiador i a l'altra s'hi ha de connectar el purgador. A una connexió inferior hi ha d'haver
una vàlvula de retorn i a l'altra el tap cec. Totes les connexions s'han de fer amb el tap i
la reducció corresponents.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No s’han de transmetre esforços entre els elements
d’accessoris i vàlvules del radiador.
No hi han d’haver fuites en cap de les connexions.
Cal deixar el radiador en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

de

la

instal·lació

i

el

conjunt

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El procés de muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S’ ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de tot el material
sobrant (restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEZG - CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEZGBF01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.
S’han contemplat les partides d’obra següents:
- Càrrega de fluids frigorífics
- Càrrega de gasos frigorífics
- Càrrega d’olis anticongelants per a compressors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:
- Preparació de la zona de treball
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega
- Càrrega del refrigerant
- Comprovació de la càrrega
- Verificació de l’estanquitat
En la càrrega dels fluids frigorífics
- Preparació de la zona de treball
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d’emplenada del circuit
- Aportació del fluid frigorífic
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials
En la càrrega d’olis anticongelants per a compressors:
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- Preparació de la zona de treball
- Aportació de l’oli anticongelant
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
L’empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació
que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el component estan en
condicions de ser utilitzat. S’ha d’indicar el periode de vigència de la càrrega.
Els equips han de quedar en condicions de funcionament.
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.
La prova de servei ha d’estar feta.
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic
especificats a la DT.
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.
CÀRREGA D’OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d’oli especificat a la DT del
fabricant.
No hi poden haver fuites d’oli en cap dels taps d’ omplerta o buidat, ni en cap altre part del
compressor.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’empresa que realitzi les operacions de cà rrega ha de tenir les autoritzacions per a
manipular aquests productes.
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
La manipulació de les ampolles s’ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments,
etc.
El fluid s’ha d’introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.
S’han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.
Un cop acabades les tasques d’omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la
retirada de l’obra dels bidons buits, restes de materials, etc.
CÀRREGA D’OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
En la substitució de l’oli vell, s’ha de respectar el temps d’espera entre l’ aturada del
compressor ii la càrrega d’oli especificat a la DT del fabricant.
GASOS REFRIGERANTS:
Les operacions de càrrega s’han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de l’
aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid.
En cas de fuita de gas refrigerant, s’han d’aturar els treballs.
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GASOS REFRIGERANTS:
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.
FLUIDS:
Volum de fluid que realment admet la instal·lació
o el component, amidat
especificacions de la DT.

segons

les

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF1 - TUBS D'ACER NEGRE
EF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF117222.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lacions de transport i distribució
de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions
soldades , roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d’accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació
del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
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En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra la oxidació i especialment evitar el
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌──────────────────────────────────────────┐
│
Diàmetre │ Distància entre suports (m)│
│
nominal │────────────────────────────│
│
│ trams
│
trams
│
│
│ verticals │ horitzontals │
│─────────────│────────────│───────────────│
│ 1/8"
│ 1,8
│
1,5
│
│ 1/4"
│
2
│
1,6
│
│ 3/8"
│ 2,5
│
1,8
│
│ 1/2" - 3/4" │
3
│
2,5
│
│
1"
│
3
│
2,8
│
│1"1/4 - 2"
│ 3,5
│
3
│
│ 2"1/2
│ 4,5
│
3,5
│
│
3"
│ 4,5
│
4
│
│
4" - 5"
│
5
│
5
│
│
6"
│
6
│
6
│
└──────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a
30 cm (tubs <= 12") ha de ser de grava o sorra amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs de
diàmetres superiors, el llit de recolzament ha de complir l'especificat en la DT.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
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La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins
el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Verificació de l’ús de passa murs quan els tubs travessin forjats o parets.
- Verificació que l’execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la
instal·lació.
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al
RITE. Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures, i
l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s’ha de realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EF1K - COMPENSADORS DE DILATACIO PER A TUB D'ACER NEGRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF1K1610,EF1K1710,EF1K1910.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Compensadors de dilatacions de llautó per a tubs d’acer negre, col·locats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de la canonada
- Execució de les unions roscades
- Fixació del compensador en la seva posició definitiva
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
Els compensadors de dilatacions han d'estar col·locats de forma que permetin a les tuberies
dilatar-se amb moviments en la direcció
del seu propi eix, sense que s'originin esforços
transversals.
Al costat de cada compensador de dilatació, ha d’haver-hi instal·lades guies.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La distància entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensió en les fibres més
tensades no siguin superior a 80 MP a, en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació.
Han de quedar instal·lats el nombre d’elements necessaris, de forma que la posició dels
aparells que van connectats en la instal·lació
no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a
esforços indeguts com a conseqüència dels moviments de dilatació de les conduccions.
Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element.
Els dispositius de suport i guia, han d’estar situats de tal manera que garanteixin
l’estabilitat i l’alineació del tub.
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
En cas d’instal·lacions de gas, la rosca ha d’estar realitzada mitjançant màquina roscadora i
assegurada l’estanquitat mitjançant cinta o producte d’estanquitat ajustat a la norma UNE-EN
751-1 o UNE-EN 751-2 o equivalents.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'acon seguir preferentment amb tefló.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN
la 1ª,
UNE-EN
la 1ª,

751-2:1997 Materiales sellantes para juntas
2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte
751-1:1997 Materiales sellantes para juntas
2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte

roscadas metálicas en contacto con gases de
2: Compuestos sellantes no endurecibles.
roscadas metálicas en contacto con gases de
1: Compuestos sellantes anacrónicos.

EF2 - TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
EF21 - TUBOS DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF218212,EF219212,EF21AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6",
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació
del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre
│ Distància entre suports (m) │
│
│──────────────────────────────│
│ nominal
│ verticals │ horitzontals
│
│──────────────│────────────│─────────────────│
│
1/8"
│
2
│
0,8
│
│
1/4"
│ 2,5
│
1
│
│
3/8"
│ 2,5
│
1,8
│
│ 1/2" - 3/4" │
3
│
2,5
│
│
1"
│
3
│
2,8
│
│ 1"1/4 - 1"1/2│ 3,5
│
3
│
│
2"
│ 4,5
│
3
│
│
2"1/2
│ 4,5
│
3,5
│
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

│
3"
│ 4,5
│
4
│
│
4" – 5"
│
5
│
5
│
│
6"
│
6
│
6
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de
complir l'especificat en la DT.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
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Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Verificació de l’ús de passa murs quan els tubs travessin forjats o parets.
- Verificació que l’execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la
instal·lació.
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al
RITE. Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures, i
l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s’ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s’ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s’ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.
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EF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF423BFB,EF4259EB,EF42AC02,EF42AC01,EF42AC03,EF42AC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldat per capil·laritat
- Connectat mitjançant unió premsada
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer ú nicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o
superior a 200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
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Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una
anella elà stica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Diàmetre del tub (mm)
│
│
│────────────────────────────────────────│
│
│ 6 - 8 │ 12 - 22 │ 28 - 54 │ 64 - 108 │
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Trams verticals
│ <= 1,8 │ <= 2,4 │ <= 3
│ <= 3,7 │
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │ <= 1,8 │ <= 2,4 │ <= 3
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EF5 - TUBS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF52C5B2,EF5293B2,EF52C3B2,EF52B3B2,EF52A3B2,EF5283B2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
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S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil·laritat
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d’aliatge de plata, en tubs per a
instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Soterrat
- Encastat
- Col·locat a l’interior de canals
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer ú nicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes l es
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d’estar fetes amb soldadura d’aquest
tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o
superior a 200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
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Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una
anella elà stica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Diàmetre del tub (mm)
│
│
│────────────────────────────────────────│
│
│ 6 - 8 │ 12 - 22 │ 28 - 54 │ 64 - 108 │
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Trams verticals
│ <= 1,8 │ <= 2,4 │ <= 3
│ <= 3,7 │
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │ <= 1,8 │ <= 2,4 │ <= 3
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l’aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjanç
ant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà
expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina
rentada o inert.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d’estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la
col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal
han d’estar col·locats abans de la col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Verificació de l’ús de passa murs quan els tubs travessin forjats o parets.
- Verificació que l’execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la
instal·lació.
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al
RITE. Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures, i
l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s’ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s’ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s’ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EFB - TUBS DE POLIETILÈ
EFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFB17655,EFB1A625,EFB19655,EFB16655.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
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- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació
del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus
d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Polietilè
│
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│
A 0°C
│ <= 50 x Dn
│
<= 40 x Dn
│
│
A 20°C
│ <= 20 x Dn
│
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
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Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFB2AC01,EFB27255,EFB2AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40 °C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació
del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
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exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus
d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Polietilè
│
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│
A 0°C
│ <= 50 x Dn
│
<= 40 x Dn
│
│
A 20°C
│ <= 20 x Dn
│
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat baixa:
┌─────────────────────────────────────┐
│ DN │
Trams
│
Trams
│
│ (mm) │
verticals │ horitzontals │
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────│──────────────│───────────────│
│ 16 │
310
│
240
│
│ 20 │
390
│
300
│
│ 25 │
490
│
375
│
│ 32 │
630
│
480
│
│ 40 │
730
│
570
│
│ 50 │
820
│
630
│
│ 63 │
910
│
700
│
└─────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EFB4 - TUBS DE POLIETILE RETICULAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFB4AC01,EFB4AC02,EFB4AC31,EFB48A31,EFB46831,EFB44631,EFB4AC03,EFB4AC04,EFB4AC05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus
d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
┌───-───────────────────────────────────┐
│ DN
│ Distància entre suports (m) │
│
│───────────────────────────────│
│
│tram vertical │tram horitzontal│
│──-────│──────────────│────────────────│
│ 16-20 │
1,0
│
0,5
│
│ 25-75 │
1,3
│
0,6
│
│ 90-110│
1,7
│
0,8
│
│125-200│
1,9
│
0,9
│
└───────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EFC - TUBS DE POLIPROPILÈ
EFC1 - TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFC17B22,EFC16B22,EFC15B22,EFC14B22,EFC13B22,EFC18B22,EFC19B22,EFC1AB22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució
de fluids, amb les unions soldades, col· locats superficialment o al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb
material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per
tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ DN
│
Distància entre suports (mm)
│
│ (mm) │───────────────────────────────────────────│
│
│ en trams verticals │ en trams horitzontals│
│───────│────────────────────│──────────────────────│
│ 16
│
710
│
550
│
│ 20
│
780
│
600
│
│ 25
│
840
│
650
│
│ 32
│
940
│
750
│
│ 40
│
1100
│
850
│
│ 50
│
1230
│
950
│
│ 63
│
1230
│
950
│
│ 75
│
1360
│
1050
│
│ 90
│
1490
│
1150
│
│ 110
│
1620
│
1250
│
│ 125
│
1670
│
1350
│
│ 140
│
1800
│
1500
│
│ 160
│
1800
│
1500
│
│ 200
│
1800
│
1500
│
│ 250
│
2000
│
1800
│
│ 315
│
2000
│
1800
│
│ 400
│
2000
│
1800
│
└───────────────────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EFC9 - TUBS DE POLIPROPILÈ MULTICAPA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFC95PBAEG3B,EFC95PBCEG3C,EFC95PBEEG3D,EFC92PB6,EFC95PBA,EFC95PBC,EFC95PBE,EFC95PBG,EFC95PBJ,E
FC95PBK,EFC95PBM,EFC94P7EEG26,EFC94P7GEG27,EFC94P7KEG29,EFC94P7MEG2A,EFC94P7MAC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució
de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus
d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per
tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌───────────────────────────────────────────────────┐
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

│ DN
│
Distància entre suports (mm)
│
│ (mm) │───────────────────────────────────────────│
│
│ en trams verticals │ en trams horitzontals│
│───────│────────────────────│──────────────────────│
│ 16
│
710
│
550
│
│ 20
│
780
│
600
│
│ 25
│
840
│
650
│
│ 32
│
940
│
750
│
│ 40
│
1100
│
850
│
│ 50
│
1230
│
950
│
│ 63
│
1230
│
950
│
│ 75
│
1360
│
1050
│
│ 90
│
1490
│
1150
│
│ 110
│
1620
│
1250
│
│ 125
│
1670
│
1350
│
│ 140
│
1800
│
1500
│
│ 160
│
1800
│
1500
│
│ 200
│
1800
│
1500
│
│ 250
│
2000
│
1800
│
│ 315
│
2000
│
1800
│
│ 400
│
2000
│
1800
│
└───────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFQ37722,EFQ37622,EFQ37522,EFQ38762,EFQ38862,EFQ38662,EFQ38552,EFQ37322,EFQ37422,EFQ37822,EFQ3
7922,EFQ37A22,EFQ3AC01,EFQ3AC02,EFQ3AC11,EFQ38962,EFQ38A62.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals
encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió
que en redueixi el gruix.
L’aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'ò xids o
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l’ obra.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aï llaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d’aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aï llar que hagin d’anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Variacions del traçat de la instal· lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals pel
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia mà xima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.

EFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFR11412,EFR11612,EFR11B22,EFR11C22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al descobert
l'aïllament tèrmic.
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules,
s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, colzes de planxa d'alumini i cobertes
de vàlvules o brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes de
brides i vàlvules que abraç aran els extrems dels recobriments adjacents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG11AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondà ria ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

EG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG134801.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151D11,EG151512.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

o

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG161611,EG161412.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

EG1N - CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG1NAC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un
rellotge, muntada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat dels borns
CONDICIONS GENERALS:
La centralització ha de quedar col·locada superficialment i fixada sòlidament al parament.
La centralització ha de quedar instal·lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés.
Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels quals s'ha
de fer amb eines.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi.
La distància dels comptadors a terra serà de 25 cm com a mínim i 180 cm com a màxim.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

EG1P - EQUIPS DE CONTATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG1PAC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d’instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop
de l'entrada i a una alç ada entre 0,50 i 1,80 m.
Segons el grau d'electrificació s'ha d’instal·lar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin
d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades
als borns de la fase per pressió del cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
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La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.
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EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22TK1K,EG222711,EG222811,EG222511,EG22H511,EG22H711,EG22H811,EG22H911,EG22HA11,EG22HB11,EG22
AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes
d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EG23 - TUBS RÍGIDS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG23AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i
muntat superficialment.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i
accessoris
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
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Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes
d’embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EG2C - SAFATES PLÀSTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2CAC01,EG2C1502.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, de 60x400 mm de dimensions màximes, muntada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- Fixada amb suports
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades al
parament amb tacs de PVC i visos.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer
mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Els conductors han d'anar fixats al suports tele-rails, i aquests han d'anar collats a la
canalització amb
separadors d'acer galvanitzat. Els tele-rails i els separadors han de
complir les especificacions fixades als seus plecs de condicions.
Distància entre les fixacions: <= 2,5 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Desploms: <= 1%, <= 30 mm
FIXADA AMB SUPORTS:
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EG2D - SAFATES METÀL.LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2DAC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d’acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la cà rrega admissible de
la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s’instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball
admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la
unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel
fabricant.
Si la instal·lació consta simultániament de cables de potència i cables de dades, els cables
mantindran sempre una distància de separació adequada , i en el cas que cohabitin a la mateixa
safata es col·locaran perfils separadors.
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D’ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de
poder doblegar-la.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal· lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG31AC01,EG31AC02,EG31AC03,EG31AC04,EG31AC05,EG31AC06,EG31AC07.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticula t (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de de signació UNE RZ1–K (AS).
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries.
- Cables subterranis de designació UNE RFV.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre faç anes
i sostres.
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes que
garanteixin tant la continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable.
Han d’estar fets a l’interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie.
Sempre que sigui possible es faran coincidir amb alguna derivació.
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva cober ta
aïllant es pot complementar l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i maniobra.
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ:
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d’ ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre l’aï llament del cable. Han d’estar
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un
altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l’ encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància
indicada pugui deixar d’existir.
Separació màxima entre grapes:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Recorreguts horitzontals: =< 0,6 m
- Recorreguts verticals: =< 1 m
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació ,
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV:
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
Quan el cable passi de subterrani a aè ri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS:
Prèviament a la col·locació
dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa,
retirant si es necessari les pedres o arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra
fina. A continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic
que avisi de la presència de la línia elè ctrica de sota.
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni
coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions
llargues de l’obra.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable
complert no serà inferior a 18 D essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran.
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot
reduïr-se a la meitat.
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV:
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà
tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre
del cable):
- Cables unipolars: =< 15 D
- Cables multipolars: =< 12 D
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para líneas
de distribución y acometidas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG32AC01,EG32AC02,EG32AC04,EG32AC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió
assignada, per a instal·lacions fixes.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC):
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius:
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS)
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- Col·locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància entre fixacions: <= 40 cm
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni
coques.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG380907,EG380A07,EG380807,EG380902.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i dels elè ctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

EG3M - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RFV 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG3MAC01,EG3MAC02,EG3MAC03,EG3MAC04,EG3MAC05,EG3MAC06,EG3MAC07,EG3MAC08,EG3MAC09,EG3MAC10,EG3M
AC11,EG3MAC12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Estesa de cables subterranis de designació UNE RFV 0,6/1 kV.
Es consideren els dos tipus de col·locació següents:
- Cables per anar directament enterrats
- Cables per anar col·locats en tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat desde 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d’una caixa de doble aïlament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexiones es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
es duran a terme de manera que quedi garantida una perfecta continuitat tant elèctrica com de
l’aïllament.
A la vegada ha de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència a la
corrossió.
CABLES PER ANAR DIRECTAMENT ENTERRATS:
Els cables directament enterrats han d’estar protegits contra els danys mecànics que puguin
sobrevindre després de la seva instal·lació
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa,
retirant si es necessari les pedres o arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra
fina. A continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic
que avisi de la presència de la línia elèctrica de sota.
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CABLES PER ANAR COL·LOCATS SOTA TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
El cable s’ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció:
- Cables unipolars..................................................=< 15 D
- Cables multipolars................................................=< 12 D
D = diàmetre del cable
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació ...................>= 0°C
CABLES COL·LOCATS EN TUBS:
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la D.T., entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002
Electrotécnico de Baja Tensión.

de

2

de

agosto,

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG41AC01,EG41149H,EG415A99,EG415A9B,EG415A9C,EG415A9D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit ,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
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Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una
caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d’una caixa també aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la
DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de l’execució comprovant que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que
es correspon, segons projecte.
- Verificar la correcta fixació
- Verificar el correcte funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i la execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a
l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
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En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42129D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una
caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
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Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’ estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la
DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de l’execució comprovant que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que
es correspon, segons projecte.
- Verificar la correcta fixació
- Verificar el correcte funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i la execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a
l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG48AC02,EG482145,EG482365.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.
S’han contemplat els següents tipus:
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre
pels punts de trencament
especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre
per a
aquests proposits.
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els
protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i
atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de l’execució comprovant que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que
es correspon, segons projecte.
- Verificar la correcta fixació
- Verificar el correcte funcionament de la instal·lació que comanden
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i la execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a
l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

EG6 - MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG62AC01,EG63AC01,EG611021,EG613021,EG621193,EG621G93,EG621J93,EG631153,EG631EA3,EG641177,EG67
1113,EG671133,EG612031,EG671123,EG63T037,EG63AC02,EG63AC03,EG62AC03,EG621LCU.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessa ris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a
l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d’intensitat:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la q ual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir
danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes
que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre
tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació
elèctrica.
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’ anar collada amb morter i ha de quedar a la
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’ interior
de la caixa. Per aquest motiu, s’han d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
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UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de l’execució comprovant que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que
es correspon, segons projecte.
- Verificar la correcta fixació
- Verificar el correcte funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EGA - AVISADORS ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGA12522.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Avisadors acústics instal·lats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació
o sense, muntat
superficialment o encastat
- Timbre de potència muntat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus
borns per pressió de cargol.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
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L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant
visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.
ENCASTAT:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant
visos.
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament
acabat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de l’execució comprovant que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que
es correspon, segons projecte.
- Verificar la correcta fixació
- Verificar el correcte funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EGC - GRUPS GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA
EGC5 - SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EGC53A00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament, instal·lació i connexionat del sistema d’ alimentació ininterrompuda .
CONDICIONS GENERALS:
Des de la sortida de la cambra de baixa tensió fins al local de l’ enclavament, ha de quedar
instal·lat un cable flexible de la secció adequada.
A la cambra de baixa tensió , el conductor verd-groc ha de quedar connectat al pou de terres,
i al local de l’enclavament, aquest conductor ha de ser l’únic punt on han de quedar
connectats en estrella totes les parts metàl·liques de la mateixa.
El cable d’alimentació ha de quedar connectat a l’ armari corresponent des d’on s’ha
d’efectuar la distribució cap a tots els equips.
A l’interior del local, totes les parts metàl·liques han de quedar connectades a un únic punt
(en topologia d’estrella), que ha de ser el born dintre del quadre de distribució elèctrica,
on ha de quedar connectat el cable verd-groc que ha de venir de la cambra de baixa tensió.
La posició ha de ser la indicada per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
Ha de queda protegit durant la construcció, abans i despré s del seu muntatge, contra
impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’equip de sistema d’alimentació ininterrompuda

instal·lat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529:
1989).
UNE 20324/1M:2000 Grados de protección proprcionados por las envolventes (Código IP)
UNE 20846-5:1994 Convertidores a semiconductores. Interruptores para sistemas de alimentación
ininterrumpida. (Interruptores para SAI)

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD1421E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d’ inspecció i control.
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Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i dels elè ctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

EGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD2322D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d’ inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i dels elè ctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGDZU001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d’estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d’estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d’assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d’estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d’ un nombre suficient de punt de posada
a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d’elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i dels elè ctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH1DAC02,EH11AC01,EH11AC03,EH1DAC01,EH11AC02,EH1DAC03,EH11AC04,EH11AC05,EH11AC06,EH11AC07,EH11
AC08.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb là mpada fluorescent, amb
cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini
anoditzat, per a línia contí nua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip
o sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH2DAC01,EH2D1110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb là mpada fluorescent, amb
cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini
anoditzat, per a línia contí nua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip
o sense
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per
a làmpada d'incandescència tipus estàndard o amb reflector de vidre bufat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas (versión oficial EN 60598-2-2: 1989)
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EH3 - LLUMS DECORATIVES ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH32AC01,EH32AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius per a interiors, fixats al parament o de peu.
S'han considerat els elements següents:
- Aplics.
- Estructures multilàmpades suspeses mitjançant cables o muntades superficialment amb suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Llum fix:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
LLUM FIX:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no
es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
LLUM FIX:
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col· locat la caixa
de suport.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
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- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH61AC01,EH61AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Muntades superficialment a la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos.
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de
connexió a terra.
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
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UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ12 - Familia J12
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ12I010,EJ12M9CP.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el
paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana
- Gres esmaltat
- Planxa d'acer
- Resina
- Acrílica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la
indicada per la DF.
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Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb
cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos.
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.
Toleràncies d'instal·lació:
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Contacte revestiment-plat de dutxa: ± 1,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EJ13 - Familia J13
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ13IS10,EJ13IS20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
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- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sò lidament
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.
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EJ14 - Familia J14
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ14I010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d’ acer
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals
o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu
moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de
neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell
funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra
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- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EJ16 - URINARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ16B21A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'urinari de porcellana esmaltada, amb evacuació
directa o sifònica i alimentació integrada vista o encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre el paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'urinari a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'urinari instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'urinari ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment i el revestiment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
La connexió entre la sortida de l'aparell i el ramal de plom s'ha de fer mitjançant una peça
d'enllaç de llautó
soldada al ramal i enroscada a un maniguet de regulació, amb junts de
cautxú per garantir l'estanquitat del conjunt.
La separació entre urinaris col·locats pot variar de 600 a 770 mm segons el tipus d'enrajolat
del local.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT:
L'urinari ha d'assentar-se sobre les vores de la base, sense encastar la cubeta en el morter.
No ha de substituir-se el morter per guix o ciment.
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MURALS:
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EJ18 - Familia J18
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ18I030.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
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L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble
de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EJ1Z - Familia J1Z
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ1ZI020,EJ1ZU225.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de diferents elements auxiliars
sanitaris.
S'han considerat els elements següents:
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu
- Marxapeu per a urinari de peu

per
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- Tapajunts per a urinari de peu
- Tapajunts inferior per a urinari de peu
- Cistella de filferro plastificat
- Fusta per a pica d'aigüera
- Reixa cromada per a abocador
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista.
Toleràncies d’instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa:
- Nivell: El mateix exigit a l'aparell sanitari
- Horitzontalitat: ± 2 mm
TAPATUBS:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
MARXAPEU:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment.
SEPARADOR:
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat
sòlidament amb morter.
REIXA:
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos.
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal
de l'abocador i girar correctament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SEPARADOR:
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del
tapajunts.
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació.
REIXA:
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA:
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ2Z4127,EJ2Z4139,EJ2Z4125,EJ2Z4137,EJ2Z413B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
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S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor
incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l’existència de dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3217GG,EJ3317P7,EJ3817D7,EJ38A7DG,EJ36AC01,EJ36AC02,EJ38D7DG.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
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- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distà ncia en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat
a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

EJ32 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3217GG.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal.lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal.lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal.lació
Formació de canals de desguàs:
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter
- Arrebossat
- Lliscat
DESGUASSOS I SIFONS:
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal.lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
CANALS DE DESGUÀS:
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap
punt.
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%.
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La
franquícia ha de quedar reblerta de masilla.
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha
d'estar lliscat amb els angles arrodonits.
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La canal muntada ha de ser estanca al servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Posició: ± 20 mm
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CANALS DE DESGUÀS:
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent.
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat
previ d'una llargària mínima igual al seu diàmetre.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat
a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha
abrasiu.
No s'han de col.locar junts de material
Les unions enroscades s'han de preparar
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer

de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
endurible.
amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
sense forçar ni malmetre la rosca.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3317P7.
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal.lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal.lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal.lació
Formació de canals de desguàs:
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter
- Arrebossat
- Lliscat
DESGUASSOS I SIFONS:
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal.lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
CANALS DE DESGUÀS:
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap
punt.
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%.
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La
franquícia ha de quedar reblerta de masilla.
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha
d'estar lliscat amb els angles arrodonits.
La canal muntada ha de ser estanca al servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Posició: ± 20 mm
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CANALS DE DESGUÀS:
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent.
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Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat
previ d'una llargària mínima igual al seu diàmetre.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat
a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha
abrasiu.
No s'han de col.locar junts de material
Les unions enroscades s'han de preparar
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer

de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
endurible.
amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
sense forçar ni malmetre la rosca.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ38 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3817D7,EJ38A7DG,EJ38D7DG.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
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- Prova de servei de la instal.lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal.lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal.lació
Formació de canals de desguàs:
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter
- Arrebossat
- Lliscat
DESGUASSOS I SIFONS:
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal.lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
CANALS DE DESGUÀS:
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap
punt.
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%.
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La
franquícia ha de quedar reblerta de masilla.
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha
d'estar lliscat amb els angles arrodonits.
La canal muntada ha de ser estanca al servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Posició: ± 20 mm
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CANALS DE DESGUÀS:
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent.
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat
previ d'una llargària mínima igual al seu diàmetre.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
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L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat
a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha
abrasiu.
No s'han de col.locar junts de material
Les unions enroscades s'han de preparar
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer

de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
endurible.
amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
sense forçar ni malmetre la rosca.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ4ZU015,EJ42U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb
fixacions mecà niques.
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
- Porta rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ú s pel
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.
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ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no
inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del
Codi d'accessibilitat.

EJ5 - BATERIES PER A COMPTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ5232J7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de bateries i connexió al ramal principal i a les derivacions individuals.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació de bateria sobre suports
- Connexió a la xarxa de subministrament
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bateria s'ha d’instal·lar dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d’il·luminació i d'evacuació.
S'ha de col·locar sobre suports ancorats al parament i separada del parament.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Cal que quedi suficientment separada del terra, del sostre i dels paraments laterals, de
manera que es puguin instal·lar i manipular tots els comptadors.
La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Distància de la primera línia de comptadors al terra: >= 35 cm
Distància de l'última línia de comptadors al terra: <= 120 cm
Ha d'estar feta la prova de l'instal·lació un cop connectats els comptadors.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

EJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES
EJ62 - DESCALCIFICADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ62AC01,EJ62AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Compactes
- Dúplex
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Compactes:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Dúplex:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

EJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA
EJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ71AC01,EJ71AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d’alta
densitat, col·locats amb suports murals o sobre bancades d'obra de fàbrica.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació del dipòsit
- Connexió d'aixetes de pas
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d’instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es
pugui manipular.
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de
ser inferior a 3 m.
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l’hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació ,
tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF.
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de
ser inferior a 3 m.
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi
un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.
Abans i després del dipòsit s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions
del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJABAC01,EJABAC03,EJABAC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d’acumuladors de 100 a 5000 l de capacitat col·locats en posició vertical.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l’element
- Fixació de l’aparell
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d’incloure resistència elèctrica de
recolzament)
- Prova de servei
Si l’acumulador te resistència elèctrica de recolzament:
- S’han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra
CONDICIONS GENERALS:
La regulació de temperatura de ACS ha d’estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l’
entrada d’aigua calenta o termòstat que aturi l’aparell productor d’aigua calenta.
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.
Ha de tenir instal·lat:
- Una aixeta de tancament
- Un purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora
superior de l’element que reculli l’aigua
Entre la vàlvula de seguretat i l’acumulador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de
tancament.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.
A la part inferior del vas hi ha d’haver una vàlvula de purga i neteja d’obertura ràpida, amb
la finalitat d’ extreure els sediments que es puguin acumular a l’interior del dipòsit.
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari ha d’ estar protegida si la seva
temperatura exterior és superior a 90 ºC.
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament l’enllaç a la xarxa elèctrica ha de
portar connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària del conducte ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de
legionela en instalaciones.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra
- Verificar l’estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d’aigua (prova d’
estanqueitat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i
sortida d’aire i conducte d’evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la
seguretat.
- Verificar estanqueitat dels conductes d’evacuació de fums, la pressa d’anà lisi i la pressa
de recollida de condensats.
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d’acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d’acumulació d’ aigua calenta i dels elements
de seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d’aigua a instal·lacions amb
escalfador d’aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la
mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels con trols i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a la adequació,
d’acord amb el determini la DF.

EJAC - BESCANVIADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJACAC01,EJACAC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d’intercanviadors de producció d’aigua calenta sanitària de 50 a 204,7 kW de
potència calorífica, col·locats muralment.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l’element
- Fixació de l’aparell
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d’aigua sanitària
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar instal·lat en combinació d’un o més acumuladors d’aigua calenta sanità ria amb prou
capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per el cas de producció instantània
d’aigua.
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador.
La regulació de temperatura de ACS ha d'estar feta mitjançant và lvula de tres vies en
l'entrada d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre
aquest i l’intercanviador de doble paret.
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.
Ha de tenir instal·lat:
- Una aixeta de tancament
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora
superior de l’element que reculli l’aigua
Entre la vàlvula de seguretat i l’intercanviador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de
tancament.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari ha d’ estar protegida si la seva
temperatura exterior és superior a 90 ºC.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del intercanviador acumulador s’ha de netejar l’interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a
Presión.
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de
legionela en instalaciones.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJM1AC01,EJM1AC02,EJM1AC03,EJM15010,EJM1AC04,EJM1240D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig de unitat d’obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d’il·luminació i d'evacuació.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
E QUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:
La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.
El punt de lectura interior ha d’estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de
comptadors.
El punt de lectura exterior ha d’estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior
de l’edifici.
Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’han de transmetre esforços entre els cables
elèctrics i els terminals de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d’ escomesa o
armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
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- Filtres amb malla de entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d’aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d’escomesa o armari de comptador
- Verificar l’assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova de estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al
manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

EK - INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
EK1 - CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EK12AC01,EK12AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris reguladors de pressió mitjana d'entrada i pressió baixa de sortida muntats
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'armari
- Connexió a la xarxa elèctrica de terres
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha d'estar situat segons les recomanacions tècniques de la companyia subministradora
i amb ventilació suficient.
La seva col·locació no ha de provocar el seu deteriorament ni ha d'impedir la lliure
circulació de les persones.
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament.
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.
Ha de quedar feta la prova d'estanquitat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de netejar l'interior de les canonades i dels elements de pols i impureses.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificació de l’emplaçament, instal·lació i seguretat dels equips de regulació.
- Verificació de l’ emplaçament del recinte de comptadors.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de l’assaig d’ estanquitat en funció de la pressió de subministrament.
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.
L’estanquitat de la instal·lació s’ha de donar com correcta si no s’observa una disminució de
la pressió.
L’empresa instal·ladora ha d’emetre certificat d’escomesa interior de gas, instal·lació comú
de gas, de instal·lació individual de gas, segons el tipus de instal· lació realitzada.
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa
de subministrament:
┌────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│
Pressió màxima
│
Pressió de
│
Temps
│
│ d’operació (MOP) │
prova
│
durada
│
├────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│
2 < MOP <= 5
│
> 1,4 x MOP*
│
1 hora
│
├────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│
0,1 < MOP <= 2
│ > 1,75 x MOP** │ 30 minuts │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│
MOP <= 0,1 bar
│ > 2,5 x MOP*** │ 15 minuts │
└────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100
mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
Quan la prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà
amb un
manòmetre de columna d’aigua en forma de U”+-“ 500 mca com a mínim.
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.
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EK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
EK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EK21AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reguladors de pressió muntats entre tubs.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb connexions roscades
- Amb connexions embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament.
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
La seva col·locació ha de ser vertical o horitzontal.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
REGULADORS ROSCATS:
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.
REGULADORS EMBRIDATS:
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.

EK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EK22AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de vàlvula de seguretat per a instal·lacions de gas.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules de seguretat d'interrupció muntades entre tubs, roscades o embridades
- Vàlvules de seguretat de fuita muntades entre tubs, roscades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució
- Prova d'estanquitat
- Tarat de l'aparell
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament.
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Una vegada instal·lada i feta la prova de la instal·lació s'ha de tarar a la seva pressió
d'engegada i cal comprovar que el seu funcionament sigui el correcte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
VÀLVULES ROSCADES:
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.
VÀLVULES EMBRIDADES:
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.

EK24 - COMPTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EK243116,EK245216.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Comptadors de manxa o turbina muntats entre tubs.
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb connexions roscades
- Amb connexions embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell sobre el seu suport
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d’instal·lar en un lloc accessible, visible, sec i ventilat, i de manera que quedi ben
fixat i el seu funcionament sigui el correcte.
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
No s'ha de col·locar en cambres d’instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu.
Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques que requereix
la instal·lació.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Alçària col·locació: <= 2,2 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificació de l’emplaçament, instal·lació i seguretat dels equips de regulació.
- Verificació de l’ emplaçament del recinte de comptadors.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de l’assaig d’ estanquitat en funció de la pressió de subministrament.
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.
L’estanquitat de la instal·lació s’ha de donar com correcta si no s’observa una disminució de
la pressió.
L’empresa instal·ladora ha d’emetre certificat d’escomesa interior de gas, instal·lació comú
de gas, de instal·lació individual de gas, segons el tipus de instal· lació realitzada.
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa
de subministrament:
┌────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│
Pressió màxima
│
Pressió de
│
Temps
│
│ d’operació (MOP) │
prova
│
durada
│
├────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│
2 < MOP <= 5
│
> 1,4 x MOP*
│
1 hora
│
├────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│
0,1 < MOP <= 2
│ > 1,75 x MOP** │ 30 minuts │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│
MOP <= 0,1 bar
│ > 2,5 x MOP*** │ 15 minuts │
└────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100
mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
Quan la prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà
amb un
manòmetre de columna d’aigua en forma de U”+-“ 500 mca com a mínim.
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.

EKK - REIXETES DE VENTILACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EKK16221,EKK15331.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes metàl·liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació de la reixeta
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel
fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició horitzontal: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
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Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de la obra de les restes
d’embalatges i material d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
EM23 - BOQUES D'INCENDI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM23U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d’incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d’elements BIE:
- Boquilla llança (obertura i regulació d’aigua):
- Vàlvula (obertura/tancament)
- Manòmetre (lectura, contractar-lo)
- Subjecció i senyalització
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d’estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei
+ 3,5 kg/cm2 amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
- Verificar les condicions de funcionament
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S’han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables
hidràulicament i s’ha d’assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal de
1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S’ha de verificar que la xarxa de
canonades i el proveïment d’aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s’han de fer, a les 2 BIES,
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EM3 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261J,EM31351J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mò bil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:
- Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d’incendis
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
EM91 - PARALLAMPS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM91AC01,EM91AC02,EM91AC05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Parallamps tipus Franklin
- Parallamps amb dispositiu d’encebament electrònic
- Parallamps amb dispositiu d’encebament no electrònic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment a la paret
- Muntat sobre sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntat superficialment a la paret:
- Encastar suports a la paret
- Aplomat suports
- Col·locació dels pals als suports
- Connexió al conductor de la xarxa de terres
Muntat sobre sòcol:
- Ancorar sòcol al paviment
- Anivellament
- Col·locació del pal al sòcol
- Connexió a la xarxa de terres
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Aplomat: ± 20 mm
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el
pal, un cop instal·lat, quedi vertical.
Distància entre cada dos suports: >= 700 mm
MUNTAT SOBRE SÒCOL:
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base,
encastat en el paviment.
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El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i
amb el cable de
connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per
l'interior del pal.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control visual de la instal·lació verificant els següents punts:
- Situació del parallamps, radi de cobertura.
- Continuïtat del conductor de terra, existència de protecció amb tub d’acer com a mínim
2 metres del terra.
- Mesura de posada a terra.
- Control del conductor de baixada:
- El conductor de baixada s’instal·larà de tal forma que el seu traç at sigui lo més
directe possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt,
evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s’ ha de procedir a la seva substitució o
correcció.

EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT
EMDB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMDBU005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització
de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locats en la seva
posició definitiva amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
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Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN119427,EN11A427,EN11AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a
la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra
del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
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La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN3 - VÀLVULES D'ESFERA
EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN316427,EN317424,EN315427,EN318324,EN314427,EN313427,EN317427,EN318427,EN319427.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de
la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
EN71 - VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN713A45.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Posició:

± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la
DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

EN72 - VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN723645.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació , de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o
embridades entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la
DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

EN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN749C27,EN74AC17.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió a la xarxa de la vàlvula
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part
inferior.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible.
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN816427,EN81A427,EN817427,EN819427,EN818424.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o
cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT
EN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN91AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista.
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció.
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on
ha d'estar la vàlvula.
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

ENC - VÀLVULES D'EQUILIBRAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENC2U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d’equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules reguladores de cabal
- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Preferentment ha d’anar muntada en la canonada de retorn del circuit.
Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’
n el desmuntatge i manteniment.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.
La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l'element d'estanquitat. Les unions han de ser
estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada
al cos de la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

ENC2 - VÀLVULES D'EQUILIBRAT EMBRIDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENC2U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules d’equilibrat automàtic, muntades superficialment embridades
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvula d'equilibrat embridada amb preajust de cabal
- Vàlvula d’equilibrat embridada amb regulació de cabal i de pressió diferencial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Prova d’estanquitat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Preferentment ha d’anar muntada en la tuberia de retorn del circuit.
Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament, es a dir
amb els ajustos necessaris per a desnevolupar correctament la seva funció a dintre del
circuit.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.
La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l’element d’estanquitat. Les unions han de ser
estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada
al cos de la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions de la vàlvula han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Posició

± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la D.F.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

ENE - FILTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENE16300.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Les parts del filtre que s’ hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al
cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel
fabricant, o bé , amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’ obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

ENF - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS
ENF1 - VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENF11A10,ENF11A20,ENF11A30,ENF11A40.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d’aigua calenta sanitària.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’
n el desmuntatge i manteniment.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
No s’han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
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El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

ENFB - VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENFBU010,ENFBAC01,ENFBU007,ENFBU020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules per al buidat d’instal·lacions amb connexió roscada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt elastomèric
- Roscat de la vàlvula al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula.
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d’estar feta de manera que
resulti visible el pas d’aigua.
La vàlvula s’ha de protegir adequadament per tal d’evitar maniobres accidentals.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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S'ha de comprovar que les
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.
* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente.

ENG - VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS
ENG1 - VÀLVULES DE PAS PER A GAS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENG1U030,ENG1U020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de tall per a gas, d’accionament manual, per a instal·lacions en edificis.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules amb obturador esfèric
- Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels extrems dels tubs
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
El seu muntatge ha d’estar fet d’ acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els
reglaments vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores.
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a
la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra
del volant amb la mà.
No s’han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’ element corresponen a les
especificades al projecte.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb
el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar
el material necessari per a la obtenció d’ una estanquitat perfecta i duradora, a la
temperatura i pressió de servei.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan conbustibles gaseosos a presiones
máximas de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y
de bloqueo.
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL:
* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para
instalaciones de gas en edificios.
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I NO SUPERIOR A 100 MM:
UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de
servicio hasta 0,5 MPa (5 BAR), de diámetro mayor de 50mm y no superior a 100mm.

ENL - BOMBES ACCELERADORES
ENL1 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENL1AC01,ENL1AC02,ENL1AC03,ENL1AC06,ENL1AC07,ENL1AC20,ENL1AC21,ENL1AC04,ENL1AC05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.
S'han considerat els tipus de connexions següents:
- Roscades
- Embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
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CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia
d'alimentació elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les
boques corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de
produir cap esforç radial o axial a la bomba.
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit
convenient.
CONNEXIÓ PER BRIDES:
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
CONNEXIÓ PER ROSCA:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procé s de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació
(presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, filtres, manòmetres (aspiració,
impulsió), col·locació d’acoblaments elà stics, conducció de possibles fuites al desguàs).
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:
- Alçada manomètrica, consum, cabal
- Presència i lectura dels manòmetres
- Nivell sonor
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):
- Cabal < cabal nominal
- Cabal nominal
- Cabal > cabal nominal
- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d’expansió
- Instal·lació del vas d’expansió
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d’aigua
- En vasos d’expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum
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- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al
RITE. Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties a la venda de béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovaran totes les bombes rebudes . En qualsevol altre cas la Direcció d’Obra
determinarà la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP732471.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Connectors fixes per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en caixes de
mecanismes.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió
entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis
de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tè cniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els elements
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General
requirements and office areas.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con
frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002)

EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - Familia Q5
EQ51 - Familia Q51
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ51I002,EQ51I004,EQ51I003,EQ51JT00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació dels suports al parament
- Col·locació del taulell sobre els suports
- Rejuntat del taulell al parament
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni
escantonaments.
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S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui
estable.
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el
parament ha de quedar rejuntat.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les
directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de
ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar
l'adormiment del morter amb què s'han collat.
No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la
resistència prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ5B - TAULELLS D'ACER INOXIDABLE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ5BU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de planxa d’acer inoxidable col·locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació dels suports al parament
- Col·locació del taulell sobre els suports
- Fixació del taulell
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni
escantonaments.
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui
estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les
directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de
ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ5Z - Familia Q5Z
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ5ZI020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris
a taulells de pedra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau
CONDICIONS GENERALS:
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst.
El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables.
Toleràncies d'execució:
- Diàmetre: - 2 mm, - + 5 mm
- Distància entre les cares diametralment oposades:
- Cantell interior sense polir: -5 mm, +10 mm
- Cantell interior polit: ± 5mm
- Distància entre les cares diametralment oposades: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ61 - Familia Q61
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ61JT00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòdul de bú stia amb porta, pany i clau.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixat mecànicament al parament vertical
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han d'obrir i tancar correctament.
Els panys han d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
El mòdul ha de quedar fixat solidàriament al parament d’acord amb les especificacions de la
DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ7 - Familia Q7
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ71I010,EQ71I015.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mò duls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l’equipament
complert de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions
d’instal·lació del fabricant.
S’ha de col· locar amb els elements de fixació subministrats per el fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
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En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per
a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d’obrir i tancar correctament, ha n de tenir un accionament suau.
Els elements mò bils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l’obertura s’ha de
fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament
fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts
previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que
permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les tolerà ncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l’especificada per la DF, han de
quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el
mateix que els tiradors d’una columna de calaixos.
S’ ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de
subministrament i el pas de conductes d’instal·lacions.
L’alçària dels mò duls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L’alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format per els mòduls baixos, ha de
permetre l’accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements
superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s’han d’inspeccionar, abans de la seva col·loc ació, per comprovar que
compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s’ha de col· locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l’alçària prevista.
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, etc.
Els elements col· locats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el
muntatge d’altres elements o d’acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
EQ88 - CAMPANES EXTRACTORES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ880002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de campana extractora d’acer inoxidable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l’aparell i la seva anivellació.
- Connexió al tub d’extracció de fums.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
S’ha de garantir l’estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d’extracció de fums.
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión”.
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions
d’instal·lació del fabricant.
La part inferior de la campana quedarà instal·lada a una alçària màxima de 2 m des del
paviment acabat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i
després del seu muntatge, contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d’incloure l’aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa
d’extracció de fums, escomesa elè ctrica i les proves per a la seva comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.
UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para
la función.

EQ8A - EIXUGAMANS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ8AU010.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'eixugamans elèctric.
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l’aparell i el seu anivellament.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
CONDICIONS GENERALS:
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l’ element constructiu de manera que no es
pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fà cilment accessibles ni manipulables, s’ha
de garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal autoritzat.
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión”.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S’han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i
abans i després del seu muntatge, contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d’ incloure l’aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els
assaigs i proves per a la seva comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

EQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQU22301.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta, pany i clau.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges , etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQU22301.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta, pany i clau.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS
EQZ1 - PENJADORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQZ1U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
El penjador ha d’estar col·locat al lloc indicat a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l’ element constructiu de manera que no es
pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjanç
ant dispositius adequats o soldadures de punteig.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY02 - ENCASTS PETITS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EY02AC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions diverses de formació d’encasts petits.
S’ han considerat les unitats d’obra següents:
Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell
d’instal·lació, collat amb guix o morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del petit element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si é s el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària: <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F6A1 - Familia 6A1
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F6A10010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de
torsió, mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb
rodet.
S’han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col· locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l’especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
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- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i
a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d’impedir la possibilitat d’escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l’entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar a l mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d’ acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d’estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l’estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l’inspecció visual i per tant, en l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d’ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referè ncia a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d’ observar deficiències, s’ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F922 - SUBBASES DE SAULÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F922101L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
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- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t
alteracions en la seva humitat.
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’ un tram de
prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si
es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
La compactació se ha d’efectuar cont ínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan
es compacti una d’elles s’ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de
la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible.
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió
carregat sobre ella.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les
tongades d’execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de
l’existència
de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí
mateix causa de rebuig.
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El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de
regularitat superficial.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de
regularitat superficial.

F99 - ESCOCELLS
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F991R340.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d’acer galvanitzat
- Xapa d’acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d’utilitzar xapa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació previa, aplomat i anivellament
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes
visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de
quedar visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces h an de
quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
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- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOCELL DE XAPA D’ACER:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada
en la DT
La part superior de l’escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no
ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge.
La unió de l’escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5G - Familia D5G
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5G00A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació de les peces prefabricades
- Segellat dels junts amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus.
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes
previstes a la DT.
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment.
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs
d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o ones.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C.
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurat sobre el terreny.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHR - ELEMENT DE SUPORT AMB IL.LUMINACIÓ INCORPORADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHR1AC01,FHR1AC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Carrer Bon Repòs 1, 08348 Cabrils

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

00067e82f0334942b4f1dc93f24df9a3001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

serra / martinez / leivar

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements d’
enllumenat incorporats, fixada amb perns d’ancoratge a un dau de formigó.
Es contemplen els següents tipus de columnes:
- Columnes amb el llum muntat a l’extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simètric
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Execució del fonament
- L’hissat, fixació i anivellament del suport
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra
- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició y connexió dels mateixos
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, tubs, etc.
FONAMENT:
El material per a l’execució del fonament ha de ser formigó de la resistència especificada a
la DT del projecte.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació
de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca: <= 15 cm
- Consistència plàstica: <= 25 cm
- Consistència tova: <= 30 cm
Assentament en el con d’Abrams: 3 - 5 cm
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo):
- Columnes de fins a 6 m d’alçària: 0,6 x 0,6 x 0,6 m
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d’alçària: 0,8 x 0,8 x 0,8 m
- Columnes de 10 ó 11 m d’alçària: 0,8 x 0,8 x 1,0 m
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d’alçària: 1,0 x 1,0 x 1,3 m
- Columnes d’alçària superior a 16 m:
Es determinarà en funció de l’alçària real de la
columna
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
- Planor dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l’ú s de falques per tal
d’aconsseguir l’aplomat definitiu de la columna.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La base-platina d’unió ha de quedar per sota del nivell del paviment.
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del
paviment.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la
instal·lació fora dels punts de connexió.
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS:
Tots els materials que intervenen en la instal·lació
han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.
FONAMENT:
Abans d’executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la DT.
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC.
La temperatura dels elements on es fa l’abocament serà superior als 0°C.
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de l’abocament del
formigó.
No es pot formigonar amb pluja sense l’aprovació expressa de la DF.
El formigó s’abocarà abans de que comenci el seu adormiment.
El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de
mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de posada en obra del formigó és de
2 hores des de la seva fabricació.
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L’abocament del formigó es farà des d’una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s’humidificarà la
superfície.
La compactació es realitzarà per vibratge.
Durant l’adormiment s’evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l’element.
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfí cies amb una
membrana impermeable subjecta a l’exterior de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.

FQ21 - Familia Q21
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ210010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que
presentin danys deguts al transport
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FR - JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR45C628.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament é s en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, co brint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa
de terra i aquest no té protecció.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general
vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Trepadoras.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
vegetal. Palmeras.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 - DRENATGES
GD5M - ESCORRENTIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD5M1110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tub de PVC per a escorrentiu de mur.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del punt de l'escorrentiu
- Col·locació del tub de PVC
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de situar a la posició fixada a la DT.
Ha de recollir a cota l'aigua del col·lector d'intradós i abocar-la a l'exterior sense
sobresortir el tub de la superfície del mur.
Ha de quedar envoltat pel formigó.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Quan es preveuen els escorrentius en el projecte del mur, s'han de col·locar alhora que
l'encofrat i sense perjudicar la disposició de les armadures.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
K4 - ESTRUCTURES
K4B - ARMADURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4BP1112.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació
de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d’estructura de perfils d'acer, una vegada nets
aquests, col·locant un cè rcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma
d'U
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l’adhesiu al forat
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de
la EHE i la UNE 36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent.
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan
les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
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El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior
a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article
69.5.2.4 de la EHE.
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
la EHE)
Llargà ria de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargà ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada
segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
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El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa.
La perforació s’ha de buidar de pols abans de col·locar l’adhesiu.
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de
l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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KQ - EQUIPAMENTS
KQN - ESCALES PREFABRICADES
KQN2 - ESCALES PREFABRICADES RECTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KQN2U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.
S’han considerat els següents tipus d’escales:
- Escales de gat amb pates encastats a l’obra amb morter de ciment
- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d’acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa
d’acer:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
En les escales de gat
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D’ACER:
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la
DF.
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.
La disposició
dels diferents elements de la escala, les seves dimensions, tipus d'acer i
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva
posició a l'obra.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- De 3 a 6 m: ± 4 mm
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):
<= 15 mm
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del
material base.
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La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de
penetració complerta.
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L’OBRA AMB MORTER DE CIMENT:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l’hi dóna suport.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la trapa o finestra i l’últim graó: 25 cm
Distància vertical entre el primer graó i el paviment: 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides
pel material.
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D’ACER:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació
durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix
desprendre'ls a cops.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d'obra.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
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- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
L’execució d’els diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurada
especificacions de la DT.

en

el

sentit

del

recorregut

de

l'escala,

executat

segons

les

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
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